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Testvérek! Emberek! 
Közös veszélyben fogjatok kezet! 

Bajtársak! Szenvedők! 
Boruljatok le a Jóság előtt! 

Bukottak! Győztesek! 
Az Igazságban egyesüljetek! 

Hívők! Kételkedők! 
Az Ember vérzik: Szeressétek őt! 

Harcosok! Álmodók! 
Mindnyájatokban egy bús szív dobog! 

Testvérek! Emberek! 
Ne öljetek már! Ölelkezzetek!

Juhász Gyula: SzikratáviratJuhász Gyula: Szikratávirat című versével kívánjuk,  című versével kívánjuk,   
hogy 2023 ismét hozza el a békét Európában!hogy 2023 ismét hozza el a békét Európában!

B.Ú.É.K. B.Ú.É.K. 20232023
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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL 
2022. december 13-ai rendes ülés

A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány 
Város Önkormányzatának 2022. I–X. havi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.  

A testület elfogadta a Dunavarsányi Város-
gazdálkodási Kft. 2023. évi üzleti tervét. 

A képviselő-testület elfogadta a Petőfi Mű-
velődési Ház és Könyvtár 2023. évi rendezvény-
programját magában foglaló munkatervét, vala-
mint Dunavarsány Város Önkormányzata 2023. 
évre vonatkozó rendezvényprogramját. 

A testület kijelölte hasznosításra az önkor-
mányzati tulajdonban álló ingatlanokat, és meg-
határozta 2023. január 1-jei hatállyal a kijelölt he-
lyiségek közösségi célú bérbeadásakor figyelembe 
veendő helyiségbéreket. A Tornacsarnok bérbe -
adásával kapcsolatos valamennyi feladat- és ha-
táskör a polgármestert, a Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár helyiségeinek bérbeadásával kapcso-
latos valamennyi feladat- és hatáskör pedig a Pe-
tőfi Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét illeti 
meg. A bérleti jogviszonyokból befolyó bérleti 
díjak a bérbeadó költségvetési szerv saját bevé-
telét képezik. 

A testület az önkormányzat tulajdonában, de 
Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Műve-
lődési Ház és Könyvtár kezelésében lévő 103/2 
hrsz.-ú kültéri közösségi színtér területbérleti díját 
300 Ft/m2 összegben határozta meg. 

A képviselő-testület továbbra is biztosítja a 
dunavarsányi és délegyházi lakosok részére a 
népegészségügyi programban meghatározott kri-
tériumok figyelembevételével a méhnyakrákszűrő 
vizsgálaton való részvételt. A vizsgálatok dologi 
kiadásaira az önkormányzat 2023. évi költségve-
tésében 500.000 Ft összegű előirányzatot bizto-
sít. E feladatok ellátásával 2023. január 1. napjával 
megbízta 1 év határozott időre Fonyóné Tóth Ce-
cília védőnőt bruttó 150.000 Ft/félév megbízási 
díj ellenében.  

A testület elfogadta a műsoridő-vásárlási 
keretszerződést, amely a Media Technology 
Zrt.-vel kerül megkötésre 2023. január 1-jétől 

2024. december 31-ig terjedő 2 éves, hatá-
rozott időtartamra 447.177 Ft+áfa/hó össze-
gért, amely tartalmazza a helyi kábelszolgál-
tató díjszabása szerinti műsortovábbítási 
díjat is. 

A képviselő-testület a 2022. november 30. 
napjával lezárt csoportos földgáz közbeszerzési 
eljárást jóváhagyta. Felhatalmazta a polgármes-
tert a csoportos földgáz közbeszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevőjével, az MVM Next Energia-
kereskedelmi Zrt.-vel a földgáz energia szerződé-
sek aláírására. 

A testület részt vesz a 2023. évben induló cso-
portos villamosenergia közbeszerzési eljárásban a 
csoport konzorciumvezetőjeként, és megbízta az 
InFend Energy Kft.-t (1158 Budapest, Késmárk u. 
7/b) nettó 900.000 forint+áfa összegben, melynek 
pénzügyi fedezetét a 2023. évi költségvetésében 
biztosítja. 

A képviselő-testület elfogadta a 2023. évi 
munkatervét.  

A testület a Dunavarsányi Közös Önkormány-
zati Hivatal alapító okiratának módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okiratát jóváhagyta. 

A testület elfogadta a Dunavarsány Város 
Önkormányzata és költségvetési intézményei 
2023–2026. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét, illetve 
a Dunavarsány Város Önkormányzata és költség-
vetési intézményei 2023. évi kockázatelemzéssel 
alátámasztott belső ellenőrzési tervét. 

A képviselő-testület elfogadta a CO-MEDI-
CATUS Gyógyító és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-
vel megkötött, 2017. január 1-jétől hatályos meg-
bízási szerződés módosítását. 

A testület elfogadta a helyi közbiztonságot 
érintő feladatok ellátására vonatkozó megállapo-
dást, amely a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság-
gal kerül megkötésre 2023. január 1-jétől 2023. 
december 31-éig terjedő határozott időtartamra, 
a közterületek és nyilvános helyek megerősített 
rendőri ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevé-

kenység túlszolgálatának díjazására, elsősorban 
a családi házas övezetek, gazdasági területek, va-
lamint az oktatási/nevelési intézmények környéke 
biztonságának erősítésére, az önkormányzati 
rendezvényeken állandó rendőri jelenlét biztosí-
tásához szükségessé váló túlszolgálat finanszí-
rozására 2.200.000 Ft összegű támogatás bizto-
sításával.  

A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt.-től 
történő folyószámlahitel felvételéről döntött. A 
hitel futamideje a szerződéskötés napjától hatá-
rozatlan ideig tart (éves felülvizsgálat mellett, 
azzal a feltétellel, hogy a határozatlan idő alatt az 
önkormányzat a hitelt bármikor, indoklás nélkül 
felmondhatja), a rendelkezésre tartott összeg leg-
feljebb 150.000.000 Ft. 

A testület a 2023. évi szúnyoggyérítés Duna-
varsány Város Önkormányzatára eső bruttó 
2.384.480 Ft összegű költségét elfogadta. Fel-
kérte Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 
polgármesterét, hogy a költségek csökkentése ér-
dekében keressen támogatási (pályázati) lehető-
ségeket. 
 
Rendeletek 
 
A Képviselő-testület megalkotta:  
- az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló 15/2022. (XII. 14.) rendeletét, 

- a gyermek és a szociális étkeztetés intézményi 
térítési díjairól szóló 16/2022. (XII. 14.) önkor-
mányzati rendeletét és 

- a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal-
ban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi il-
letménykiegészítéséről szóló 17/2022. (XII. 14.) 
önkormányzati rendeletét. 

 
A testületi határozatok és rendeletek pontos 
szövege elolvasható a www.dunavarsany.hu 
oldalon.

Tájékoztatjuk a 70 éven felüli lakosságot, hogy a 
díjkedvezmény igényléséhez szükséges kérelmi 
nyomtatványokat – azon jogosultak részére, akik 
a 2022-es évben jogosultak voltak és igénybe vet-
ték a támogatást – a hivatal kipostázta. 
• Szennyvízdíj-kedvezményre jogosult a du-

navarsányi bejelentett lakóhellyel, ennek hiá-
nyában érvényes tartózkodási hellyel rendel-
kező, 70. életévét betöltött, egyedül élő 
személy, akinek jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek tízszeresét (285.000 Ft). 

• Hulladékszállítási díjkedvezményre jogosult 

a dunavarsányi bejelentett lakóhellyel, ennek hi-
ányában érvényes tartózkodási hellyel rendel-
kező, 70. életévét betöltött, egyedül élő sze-
mély, aki önálló háztartást vezet, és jövedelme 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének tízszeresét (285.000 Ft) nem haladja 
meg, valamint a 70. életévüket betöltött házas-
párok, ha a háztartáson belül csak ketten élnek, 
és az egy főre jutó jövedelmük az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolc-
szorosát (228.000 Ft) nem haladja meg. 

A jogosultság kérelem alapján, a 70. életév betöl-
tését követő hónap első napjától a tárgyév de-

cember 31. napjáig állapítható meg. A támogatás 
iránti kérelmeket 2023. január 31. napjáig lehet 
benyújtani a Dunavarsányi Közös Önkormányzati 
Hivatal Igazgatási Osztályán (2336 Dunavarsány, 
Kossuth Lajos utca 18.) ügyfélfogadási időben.  
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 1300 – 1700, szerda: 
800 – 1200, 1300 – 1600, csütörtök: 1300 – 1700 óráig. 
Azon lakosoknak, akik 2023. február 1. után töltik 
be 70. életévüket, továbbá azoknak, akik valami-
lyen okból kifolyólag postai úton nem kapták kéz-
hez a formanyomtatványokat, a hivatalban lehe-
tőségük van a támogatást megigényelni.  

Igazgatási osztály 

A SZENNYVÍZ- ÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJKEDVEZMÉNY 
IGÉNYLÉSÉRŐL
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
A „BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET” köszöntésnek 

most sokkal nagyobb súlya van, mint va-
laha az életemben. Ez a három szócska 

most nem frázisként vagy elcsépelt kifejezésként 
működik. Most tényleg fontos dolog boldogságot 
kívánni erre az évre! Idén a „békés” köszöntés is 
felértékelődött, mert tavaly február óta pár száz 
kilométerre tőlünk háború dúl. A 2021-es karácso-
nyi utolsó gyertyagyújtáskor azt kívántam, bárcsak 
eltűnne az életünkből a vírus, újra egészségesek 
és szabadok lehetnénk. Imáink meghallgattattak, 
a SARS-CoV-2 nevű vírus elgyengült, és már sokkal 
kevesebb tragédiát okozott embertársainknak. Mi-
csoda elképzelhetetlen, abszurd helyzet váltotta 
fel a betegségtől való félelmünket! Az orosz–ukrán 
konfliktus mérhetetlen romboláshoz, családok 
szétszakításához, az apák és fiúk harcra kötelezésé-
hez, elvándorláshoz, az ott maradók mindennapos 
félelméhez vezetett. Mi itt, Dunavarsányban csak 
egyet tehetünk, támogatjuk azokat, akik nálunk 
kérnek befogadást, munkát és szállást keresünk, 
pótoljuk a pótolhatatlant. A kárpátaljai testvér -
településünkön, Csetfalván élő pár száz, főleg nő 
és gyerek életét naponta figyelemmel kísérjük, és a 
képviselő-testület által évek óta megszavazott tá-
mogatásból sikerült még karácsony előtt hasznos 
eszközöket kijuttatni az intézményekhez. Ezúton 
is hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni 
Bóna Zoltán képviselő úrnak és Keresztesi Balázs 
alpolgármester úrnak, hogy felvállalták és meg-
szervezték az adományok eljuttatását Csetfalvára. 

Advent utolsó vasárnapján most a békéért 
imádkoztunk, erre van a legnagyobb szükség, hi-
szen a háború negatív következményeit orszá-
gunkban és a városunkban is megérezzük. 

Visszatérve még az év utolsó, karácsony 
előtti rendezvényére, csodálatos összefogást lát-

hattunk civil szervezeteinktől, az egyházaktól, in-
tézményektől, vállalkozásoktól, magánemberek-
től, ami megindító, megkönnyeztető és szívet me-
lengető volt. Főztek, sütöttek, kínáltak kalácsot, 
krumplit, kolbászt, pörköltet, forró italokat a hi-
degben boldogan, önzetlenül, és még ajándék-
csomagokat is osztottak azoknak, akiknek a ka-
rácsony szegényebben telt. 

Ezt a nagylelkű szolgálatot is nagyon köszö-
nöm, és minden felajánlónak sikeres esztendőt, 
munkájukra, vállalkozásukra és családjukra Isten 
áldását kérem. 

Az újév kicsit álmosan és eseménytelenül 
kezdődik, az intézményekben, a hivatalokban és 
sok munkahelyen a takarékosság jegyében csak 
január második hetétől indul be a munka. Még 
sok minden képlékeny a költségvetés tervezésé-
hez, de ebben az időben ez a legfontosabb fel-
adata a hivatalnak és a hozzá kapcsolódó intéz-
ményeknek is. Gőzerővel fogjuk összeállítani 
azokat a táblákat, amelyek az idei év bevételi és 
kiadási tételeit tartalmazzák. Megindulhat a ve-
zetők és a képviselők által a már szokásos több-
szöri egyeztetés annak érdekben, hogy február 
közepéig egy letisztult, átgondoltan tervezett 
költségvetés kerülhessen a képviselő-testület elé. 
Nem könnyű a 2023-as évet tervezni, sok még a 
bizonytalanság a számokban, de azt például po-
zitív eredménynek tartom, hogy nálunk, Dunavar-
sányban eredményes intézkedéseket tettünk 
azért, hogy minél kisebb áron jussunk áramhoz és 
gázhoz. A város biztonságos és a korábbi évhez 
hasonló működése biztosítottnak látszik. Szeret-
ném, ha kicsit visszafogottabban is, de idén is ren-
dezett, virágos, tiszta lenne a városunk, mert 
megszoktuk! Szeretném, ha tovább fejlődne Du-
navarsány, most csak a lehetőségekhez képest. 

A megszokott színvonalon szeretnénk a várost és 
az intézményeket működtetni. Nem kezdünk új 
építkezésekbe, befejezzük, amit elkezdtünk, talán 
terveket készíttetünk, amit majd később elő tu-
dunk venni és megvalósítunk. Nem szeretném el-
engedni a kezét az időseknek, a civil szervezetek-
nek, az alapítványoknak, sportegyesületeknek, 
egyházaknak, mert Ők a város mozgatórugói, 
akikre mindig lehet számítani különféle esemé-
nyeken és rendezvényeken. Nehezebb lesz a fenn-
tartásuk és működésük ebben az évben, mert az 
önkormányzat is kénytelen volt felemelni a bérleti 
díjakat a különböző színtereken. Szeretném, ha 
tudnánk ebben az évben is színvonalas műsorok-
kal, rendezvényekkel szórakoztatni kedves lako-
sainkat. Meg tudnánk emlékezni ünnepeinkről, az 
évfordulókról. A kultúra mindig része volt váro-
sunknak. 2023-ban folytatódik a Petőfi Sándor-
emlékév, a költő születésének 200. évfordulója al-
kalmából. Már az előző évben is voltak 
megemlékezések a nagyszerű költőről, és a január 
22-i „magyar kultúra napja” alkalmából is Őrá fo-
gunk emlékezni. 

Mondtuk a korábbi években, hogy ha január, 
akkor Banyabál! Sajnos a Covid-vírus miatt két 
éve nem rendeztük meg ezt a hagyományos, 25 
évet megélt fergeteges mulatságot. Ha minden 
adott lesz, akkor január 28-án újra tombolhatnak 
a sportcsarnokban a varsányi és más települések-
ről ideérkező lányok és asszonyok. 

Kedves Dunavarsányi Lakosok! Mindenkinek 
kívánok eredményekben gazdag, boldog új esz-
tendőt! A legfontosabb, hogy mindenkinek legyen 
munkája, feladata és egészsége! 
 

Gergőné Varga Tünde 
polgármester

BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!
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Jelentkezz a Dunapack dunavarsányi gyárába!

karrier@dunapack-packaging.com
dunapack.hu/karrier
+36 30 089 3147

MODERN TECHNOLÓGIA, STABIL MUNKAHELY

Legyél csapatunk tagja

GÉPKEZELŐ OPERÁTOR, 
TARGONCÁS, ELEKTROMOS ÉS 
MECHANIKUS KARBANTARTÓ

pozícióban
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IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZATUNK VAN!

Az Idősbarát Önkormányzat Díj célja az önkormányzatok helyi 
szinten végzett idősügyi munkájának elismerése. A 2004 óta 
eltelt 19 év alatt több mint 1200 pályamű érkezett, és ebből 146 

lett díjazott. Az elismeréssel járó pénzjutalom 2020-tól másfél millió 
forint. A díjra azok az önkormányzatok pályázhattak, amelyek a tör-
vényben előírt kötelező feladataiknál többet tesznek az idősekért. A díj 
összege hozzájárul a kiemelkedő tevékenységet végzők következő évi 
időseknek szóló programjainak anyagi fedezetéhez. 

Idén 12 település önkormányzata, köztük a dunavarsányi 
nyerte el a rangos elismerést. A december 7-én, Budapesten 
tartott díjátadó gálán Gergőné Varga Tünde polgármester és 
Keresztesi Balázs alpolgármester képviselte városunkat.

Magyarország kormánya az idősügyet is családi ügynek tekinti, fon-
tosnak tartja, hogy az idősek méltó, tartalmas életet élhessenek – erről 
beszélt Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára 
az eseményen. Kiemelte: az önkormányzati rendszer a helyi közügyek 
intézését szolgálja, az idősek segítése pedig fontos helyi közügy. Az 
önkormányzatoknak vannak törvényben előírt kötelező és önként vál-
lalt feladatai, továbbá erkölcsi kötelezettségei. Ez utóbbiak közé tarto-
zik különösen az idősek támogatása. 

Az összetartó, településükért tenni kész közösség nem magától 
alakul ki, önkormányzatok, intézmények foghatják össze a települése-
ken élőket. Az önkormányzatok fontos feladata a közösségformálás, a 
helyi társadalom támogatása, szervezése, ami erősítheti a település 
idősbarát jellegét.  

Az idősbarát önkormányzatok döntéseiknél érvényesítik az idősek 
életét könnyítő szempontokat. Az idősbarát szemlélet kialakítása sok-
szor nem is pénz, inkább odafigyelés, szervezés kérdése – jegyezte 
meg az államtitkár. 

Reméljük, az idősek segítésével minél több önkormányzat kiérdemli 
a legmagasabb elismerést: idős polgárai megbecsülését – mondta az 
államtitkár, aki tolmácsolta Pintér Sándor belügyminiszter üdvözletét is. 

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért 
felelős államtitkára köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzatok lényeges szerepet játszanak Magyarország közigazgatásá-
ban, helyi szinten pedig a legtöbbet tehetik az ott élőkért, köztük az 
idősekért. A kormány köszönetet mond lelkiismeretes munkájukért. Az 
államtitkár elmondta: az idei pályázati felhívás középpontjában a ko-
ronavírus miatt nehéz helyzetbe került idősek, különösen az egyedül 
élők támogatása állt. Ezúttal 31 önkormányzat pályázott. 

Hornung Ágnes köszönetet mondott a díjazott települések polgár-
mestereinek munkájukért, hitükért, helytállásukért, emberségükért. 
Hulák Zsuzsanna, az Idősek Tanácsának tagja a pandémia kapcsán ki-
emelte, milyen fontos az idősek támogatásában a személyes kapcsolat, 
az elszigetelődés, magányosság oldása. Hulák Zsuzsanna megköszönte 
az önkormányzatok idősekért végzett munkáját. 

  
A díjátadó eseményről a közmédia is tudósított.  
A riport megtekinthető az M1 csatorna Család’23 című 
műsorában január 8-án, vasárnap délelőtt 11.30-kor.
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ÚTON CSETFALVA FELÉ…

November 30-án újra útra keltünk Cset-
falva felé, hogy testvértelepülésünk in-
tézményeit támogassuk, segítsük. Ezt 

az utat sokszor megtettük már, de sohasem 
ilyen nehéz szívvel, mint ez alkalommal. A há-
ború közelségét lehetetlen feldolgozni. Duna-
varsány Város Önkormányzatának adományát 
vittük az óvodának, amely 2 db kandalló, 1 db 
hűtőszekrény, 1 db gáztűzhely, 1 db porszívó 
volt. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház a 
magyar hagyományőrzés szolgálatához női 
tánccipőket, férfi tánccsizmákat kapott. Az is-
kola 2 db laptoppal, nyomtatóval és a hozzá 
való papírral gazdagodott. 

Barátaink elmondták, hogy az élet kiszá-
míthatatlan a településen, sosem tudják, med-
dig lesz vagy nem lesz áram. Ottjártunkkor is 
áramszünet volt vendéglátónknál, a Kósa csa-
ládnál, illetve este a művelődési házban. Hnatik 
Anikó előljáró asszonnyal és az intézményve-

zetőkkel, valamint barátainkkal hol gyertyafény 
mellett, hol villanyfény mellett beszélgettünk. 

Szívünkben féltő aggodalommal hagytuk 
el Csetfalvát. Hazafelé jövet hálát adtunk Is-
tennek, hogy mi olyan országban élhetünk, 
ahol béke van. Utunkon elkísért minket Bóna 

Zoltán és Pánczél Károly országgyűlési képvi-
selő, amit ezúton is köszönünk nekik!  

Imádkozzunk közösen, hogy a 2023-as év 
hozza el a várva várt békét! 

Keresztesi Balázs 
alpolgármester
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DE ITT VAGYUNK ÉS 
MÉG ÉLÜNK
hangzott a válasz a „Hogy vagytok?” kérdésre 
a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Refor-
mátus Gyermekotthon vezetőjének szájából a 
dunavarsányi látogatásuk során. 3 felnőtt 5 
gyermek kíséretében személyesen jött el hoz-
zánk december első két napjában, ünnepes 
órák keretében, hogy megköszönjék mindazt 
a fáradozást, amit közösségünktől kaptak.  

 

Az eltöltött idő minden percében a kárpát-
aljai testvérek azt kívánták, hogy az Intézet 
többi lakója is itt legyen velünk: a fényben, a 
melegben, a terített asztal finom ételeinél és 

italainál, az adományozók ölelésében és a tá-
mogató kedves szavak biztatásában.  

„Köszönjük mindazt az örömet, amit tár-
gyi és anyagi adományaikkal, valamint a talál-
kozás alkalmával szereztek mindannyiunknak. 
Jó ilyen közösséghez tartozni! Isten éltesse 
Önöket!” – hangzott az elismerő köszöntés. 

 

A Pest Megyei CKSZK képviseletében: 
Nagyné dr. Csobolyó Eszter  

szakmai tanácsadó 
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CIPŐSDOBOZ AKCIÓ AZ ÓVODÁBAN
Négy évvel ezelőtt egyik kedves kolléga -

nőm hívta fel a figyelmemet arra, hogy 
a Baptista Szeretetszolgálat országos 

Cipősdoboz Akciójának egyik gyűjtőpontja a 
mi kis városunkban lévő benzinkút. (Sajnos 
ebben az évben már nem.) 

Ez a karitatív kezdeményezés azért jött 
létre, hogy nehéz sorsú gyermekeknek tudja-
nak gyűjteni az ünnepek alkalmából olyan 
dolgokat, játékokat, amelyekkel meg tudják 
valósítani karácsonyi álmaikat. Ezt a jóté-
konykodást rögtön a szívügyemnek tekintet-
tem és tekintem a mai napig is, ezért azóta 
minden évben az óvoda telephely-intézmé-
nyében a Maci csoportos gyermekek és szü-
leik segítségével aktívan részt is veszünk 
benne. 

Kisgyermekes anyukaként tudom, hogy 
minden családban, ahol gyermek van, akad-
nak olyan játékok, amelyek egy idő után már 
nem olyan vonzóak gyermekeink számára, 

vagy már csak egyszerűen „kinövik” őket, vi-
szont ezektől megválva egy másik kisgyer-
meknek tudnánk velük nagy-nagy örömet sze-
rezni. 

A Maci csoportos gyermekekkel és szüle-
ikkel közösen összegyűjtjük az üres cipősdo-

bozokat, a csomagolópapírokat, kötözőszala-
gokat és természetesen a bele való, jó állapot-
ban lévő használt játékokat, könyveket. 

A munka további része a Maci csoportban 
dolgozó felnőttekre hárul: van, aki a dobozok 
csomagolásával foglalatoskodik, van, aki a do-
bozok feltöltését, a játékok korosztály szerinti 
válogatását, a felcímkézést és a szalagozást 
végzi. Az idei évig kolléganőimmel közösen 
vállaltuk az ajándékdobozok elszállítását, vi-
szont az idén ebben is kértem, és meg is kap-
tam a Maci csoportos szülők segítségét. 

A közös munka eredményeként pedig 
ebben az évben is 45 doboznyi meglepetés já-
tékot tudtunk összegyűjteni és elszállítani, 
amellyel reméljük, hogy ugyanennyi kisgyer-
mek számára szerezhettünk boldog pillanatot, 
amikor kézhez kapták a maguk kis cipősdo-
bozát! 

Halma Edina  
óvodapedagógus

MADÁRKARÁCSONY

A december beköszöntével az időjárá-
sunk téliesre fordult. A természet be-
takarózott sötét takarójával, az em-

berek pedig inkább töltenek több időt a meleg 
lakásban, mint kint a hidegben. A kint maradt 
madarak már hiába szállnak le, keresgélnek 
élelmet ezekben az időkben, kevesebbet talál-

nak. A dunavarsányi óvodás gyermekek a szü-
lők bevonásával az óvoda udvarát egy igazi 
madárparadicsommá változtatták. Második 
éve tartunk az udvarunkon Madárkarácsonyt. 
A program alkalmával az udvar minden szeg-
letén egy-egy magokkal teli madáretető várja 
látogatóit, amelyek a gyerekek, szülők, nagy-

szülők keze munkáját dicsérik. A csoportok is 
készítettek a madarak számára ehető díszeket. 

A Zöld Óvodává válás egyik fontos alapja 
a környezetünk védelme, és ebbe beletartozik 
a madarakról való gondoskodás a hideg téli 
napokon. A csoportok ebben az időszakban 
megbeszélik, hogyan gondoskodhatunk szár-
nyas barátainkról, milyen magokkal, saját ké-
szítésű madáreledellel etethetik meg őket, és 
mik azok az eleségek, amiket semmiképpen 
nem adhatunk számukra. Az óvoda folyosó-
jára kihelyezett ÖKO-táblán képekkel, kisebb 
cikkekkel hívjuk fel ezekre a gyerekek és szü-
lők figyelmét.  

A madarak etetése, itatása egy folyama-
tos feladat az óvodások számára, amit öröm-
mel és felelősséggel teljesítenek, ezzel közö-
sen folytatjuk utunkat egy élhetőbb jövőért. 

Baghy Andrea 
óvodapedagógus
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December hatodika azzal kezdődött, hogy 
négy mikulásunk nyolc manóval végigvizitálta 
a 14 óvodai csoportot, és a Tündérország Böl-
csődét. Nagyon kedves élmény volt minden 
résztvevő számára! 

Ezután következett csak a nagy menet, 
amihez először is be kellett szerezni pár tonna 
szaloncukrot, csokit és mandarint. A varsányi 
civilek és vállalkozók ismét teljes mellszéles-
séggel, a nehéz időktől függetlenül, vagy 
éppen azért, az ügy mellé álltak. A művelődési 
ház önkéntes csapatát alkotó négy mikulás, 

Hivert Gábor, Szűcs Tamás, Várnai György és 
Veresegyházi Béla (Farkasvölgyi Antal sajnos 
betegség miatt az utolsó pillanatban kiesett), 
valamint a manók, Hutóczki Vivien, Toldi 
Natália, Magyar Szofi, Kappelmayer Lara, Paul 
Zsófia, Keresztes Kyra, Urszinyi Boglárka, 
Ujvárosi Emma, Lang Léna és Krátky Emese, 
Lenhardt Csaba mikulásgyakornok és kram-
pusz, no és persze a művelődési ház teljes 
stábja öt helyszínre vonult ki. A Nyugati Lakó-
parknál és a Petőfi Művelődési Háznál töme-
gek várták a mikulásokat, a Forrás és Naprózsa 

Lakóparkokban, valamint a Petőfi Szabadidő-
parkban családiasabb körülmények között, de 
helyszínenként itt is több tucat gyermek foga-
dott. A hangulatot fokozta a Városgazdálko-
dási Kft. által felszolgált tea és kakaó, és per-
sze a versek, dalok, a közösség, a szeretet és 
az összetartozás élménye. A gyerekek talál-
kozhattak az igazi Mikulással – mi kell ennél 
több? 
Boldog új évet kíván a Petőfi Művelődési 
Ház és Könyvtár minden kedves látoga-
tójának!

Dunavarsányban járt a MikulásDunavarsányban járt a Mikulás
20220200 -ban egy szekéren, két ma-

nóval vágott neki Dunavar-
sány utcáinak a Mikulás, 

hogy meglátogassa a gyerekeket. Tavaly már két sze-
kérrel és négy manóval jutottunk el településünk 
összes városrészébe, a művelődési háztól a Forrás 
Lakóparkig, és adtunk csomagot a csemetéknek. 
Idén négy, saját szakállat növesztő önkéntes Miku-
lással, több mint tíz manóval zajlott a mikulástúra, 
és kapott ajándékcsomagot több mint 600 gyermek.
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KONCERTET  
ADOTT A KANTÁTIKA
December 17-én az önkormányzat támo-
gatásával valósulhatott meg a Kantátika 
Férfikar ünnepi karácsonyi koncertje, 
amely idén is nagy érdeklődés mellett 
zajlott a katolikus templomban

Advent négy hetében folyamatos programok mellett teltek a várakozás pillanatai a kis- és nagyvarsányi településrészen egyaránt

Advent fényei Dunavarsányban
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Gyermekkarácsony a református gyülekezetben

Advent utolsó vasárnapján helyi árusok portékáival telt meg a művelődési ház előtti terület, ahol a civil szervezetek és az óvodások 
műsora után a szeretet gyertyájának fénye is felragyogott a város koszorúján

VÁROSI KARÁCSONY A PETŐFI TÉREN

December 17-én tartotta gyermekkarácsonyi ünnepségét a dunavarsányi református gyülekezet a Soli Deo Gloria Közösségi 
Házban, ahol a hittanosok korosztályos előadásai töltötték meg szeretettel a szíveket
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NE ENGEDJÜK, HOGY KIALUDJON 
KARÁCSONY FÉNYE!

IMMÁNUEL

Olvasandó: Lk 8,16-18 
„Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek,  

lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok,  
amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna.”

Sokféle karácsonyi fény van, amellyel mi 
dekoráljuk – ha dekoráljuk – az ünne-
pet. A fénydekoráció kérdése energiaín-

séges időnkben egy valós dilemma volt a mö-
göttünk lévő hetekben. Fővárosunk és 
városunk is úgy döntött, hogy erről a dekorá-
cióról lemond az idén, talán pont azért, hogy 
a valós szükségletek kielégítést nyerjenek. 
Sokféle karácsonyi fény van, egyik szebb, mint 
a másik, de ha a szükség úgy hozza, mind-
egyik nélkül egész jól megvagyunk. Talán a ka-
rácsonyfák gyertyafényei a legfontosabbak. 
Viszont Karácsonynak csak egyetlenegy fénye 
van, a betlehemi fényjelenség, amely világo-
san jelzi, hogy a világ Teremtője isteni méltó-
ságáról is hajlandó lemondani azért, hogy 
megmentse azt az emberiséget, amelyik a ve-
szendőség méltatlanságába manőverezte 
magát hitetlenségével, engedetlenségével, is-
tenkáromlásával. Ezeknek az emberi tetteknek 
a sötétségét ragyogta át a betlehemi csoda 
fénye, amely aztán Krisztus 33 éves földi éle-

tében sok-sok sötétségen áthatolt, végül a 
húsvéti nyitott sírból ragyog ránk, hirdetvén 
az Isten irgalmának, kegyelmének győzelmét 
még a halál sötétsége felett is. 

Sokan vannak világszerte és környeze-
tünkben is, akik erről a fényről már régen 
lemondtak. De csoda történhetett szintén 
sokukkal az elmúlt ünnepen a hit megérin-
tésével, és a hit megerősítése történhetett 
bennünk, akik hittel nem a dekoratív világí-
tásokon morfondíroztak Karácsony táján, 
hanem a Karácsony egyetlen fényét, az Isten 
jóságát fogadták magukba, és tükrözték a kör-
nyezetük számára. Se a megérintő, se a meg-
erősítő fényt ne engedjük kialudni, ne rejtsük 
életünk ilyen-olyan edényei alá, hanem enged-
jük ragyogni a hétköznapokon is! Az újdonság 
ne csak a dátumban legyen, hanem a kará-
csonyi születés hozza számunkra a hitnek, re-
ménynek és szeretetnek az újjászületését! Ez 
egy olyan fény, ami életünk szürkeségét, sőt 
még a poklok sötétségét is beragyogja.  

Textusunk 17. verse a testté lett Ige tuda-
tosodásáról beszél, mint a rejtett dolgok nap-
világra kerüléséről. Itt nem a mi primitív titka-
inkról, hazugságainkról van szó, amelyek 
persze szintén kiderülnek, miként tudjuk ezt a 
„sánta kutyáról”. Hanem arról a csodáról, hogy 
a betlehemi „ott és akkor” titka és idegensége, 
„itt és most” az én békémnek, reménységem-
nek, szeretetemnek és ezek jócselekedetes 
megtestesülésének a nyilvánvalóságává lesz-
nek. Ha ez megtörténik, akkor a Karácsony fé -
nye ragyog januárban, februárban, etc.  

A befejező sorok pedig arra hívnak, hogy 
a bennünk pislákoló hitnek a karácsonyi felerő-
södését becsüljük meg, mert ha ezt a spirituális 
pislákolást elnyomjuk a tűz vagy az elektronika 
fényével, akkor semmink nem marad. Illetve 
ami marad, az nem más, mint szürkeség az 
időben és sötétség az örökkévalóságban. De 
ugye nem ez lesz?! – mert nem hagyjuk, hogy a 
Karácsony fénye kialudjon bennünk! 

Dunavarsányi református gyülekezet

Annyiszor hallottam már életem során a 
karácsonyi történetet és a következő 
Igeverset is: „Lám, a szűz fogan méhé-

ben és fiat szül, Immánuelnek nevezik, ami azt 
jelenti: Velünk az Isten.” (Máté 1,23), de úgy 
érzem, most a napokban értettem meg igazán, 
mi is történt karácsonykor. Jézus másik neve, 
amit már Ézsaiás próféta is megjövendölt, Im-
mánuel, aminek jelentése: Velünk az Isten. 

Jézus születésével valójában Isten jött le a 
földre közénk. Addig Isten csak a távolból nézte 
népét, és prófétákon keresztül kommunikált az 
emberekkel, de azon az első karácsonyon Isten 
maga jött le a Földre közénk, hogy velünk le-
gyen, és azóta velünk van. Pünkösd óta nem 
testben, hanem Lélekben van jelen. Azért jött, 
hogy szeressen, tanítson, hogy megmutassa az 
utat a Mennyországba. Keresztre feszítették, 
feltámadt, elment a Mennybe, de nem hagyott 
minket magunkra, elküldte az Ő lelkét, amit, ha 
behívunk a szívünkbe, Ő örökre velünk marad.  

2022 évvel ezelőtt eljött hozzánk, és azóta 
velünk van. 

Természetesen ezeket eddig is tudtam, de 
nem gondoltam bele soha, hogy az Immánuel 
név mennyire kifejező. Sokan kételkedtek 
Jézus születésénél abban, hogy valóban Isten 
Fia-e, vagy sem. Már a neve is elárulja: Velünk 
az Isten. Nem egy angyal vagy egy kerub, vagy 
Isten bármelyik segítője, hanem maga Isten 
van velünk. 

Ennél nagyobb bátorítást nem kaphatunk 
Istentől, a világmindenség teremtőjétől, mint-
hogy Ő maga született meg közénk, és azóta 
velünk van. 

Kedves Olvasó! Kívánom neked, hogy te 
is tedd meg ezt a felfedezést, amit én, és éld 
át Isten jelenlétét valóságosan. Tapasztald 
meg Isten békességét, szeretetét és gondos-
kodását az új évben. Nem kell mást tenned, 
csak megnyitni a szívedet Isten előtt. Ő itt van 
köztünk, Ő velünk van. 

Békés új évet kíván a Dunavarsányi Bap-
tista Gyülekezet! 

Mihály Csilla 
baptista gyülekezet

A Magányos Időseket és Családokat 
Segítő Alapítvány 2023-ban is sze-
retné meghirdetni a költészet napja 

alkalmából az amatőr vers- és prózaíró 
pályázatot dunavarsányi, délegyházi és 
majosházi irodalmat kedvelő lakótársak 
számára. A részletes pályázati kiírást az 
újság következő számában közöljük.  

Az Alapítvány által működtetett Állás-
kereső Klub következő összejövetelét 
2023. január utolsó keddjére, vagyis 31-ére 
tervezzük, 14 órai kezdettel a Petőfi Műve-
lődési Ház és Könyvtárba. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk. 

 
A kuratórium nevében:  

Dr. Gligor János

A „MISA”  
ALAPÍTVÁNY 

HÍREI
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30 ÉVES A ZENEISKOLA
Jubileum. Emlékek. Munka. Akarás. Elhiva-

tottság. Eredmények. Tervek… 
Mindegyik címszó mellé lehetne írni ren-

geteget, jót, még jobbat. Biztos volt nem köny-
nyű, de megoldás mindig volt és lesz.  

Amikor ünneplünk, hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni a nehézségekről, de talán jól is 
van ez így. Most csak a szépre, jóra, szívmelen-
getőre kell gondolni. A csillogó szemű gyerme-
kekre, az aggódó, majd büszke tanárokra, a köny-
nyező szülőkre. Volt és jelenlegi diákokra, 
pedagógusokra. A jövőre. Bizakodva, lelkesedve.  

Amikor számot vetünk, eszünkbe jutnak 
számok, statisztikák. De nem ezek a legfonto-
sabbak. A mögöttük lévő teljesítmény. Az a 
fontos. 

Barátokkal mindig könnyebb. Dunavarsány, 
Balassagyarmat, Ipolybalog, Pásztó. Fantaszti-
kus emberek, kollégák, mára már barátok. Lel-
kes, szép lelkű gyermekek. Koncert. Lelket me-
lengető. Méltó. 

2022. december 14. Boldog születésnapot 
Nekünk, Nekik, Mindnyájunknak! Kevés szó, 
sok gondolat. Érzelem.  

Zezula Tibor  
igazgató 

Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú  
Művészeti Iskola

A zeneiskola ünnepi koncertjére decem-
ber 15-én került sor a Petőfi Művelődési 
Ház és Könyvtárban 
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A Herczeg Mariannal és Datzuk Péterrel készített riport teljes terjedelmében meghallgatható január 10-én este 
7 órától a Lakihegy Rádió Itt élünk című műsorában.

MINDENKI EGYÉRT
és egy mindenkiért – így szólt a három 
testőr jelmondata, és gyaníthatóan ez 
minden csapatsportot űzőé is. A Dunavar-
sányi Torna Egylet Kézilabda Szakosztá-
lyának vezetőjével, Herczeg Mariannal, és 
Datzuk Péterrel, az utánpótlásért felelős 
szakemberrel beszélgettünk az egyesület-
ről, kézilabdáról, jellemfejlődésről. 

A DTE Kézilabda Szakosztálya – ha nem 
tekintjük a második világháború utáni rövid 
időszakot, azaz egy korai, rövid ideig tartó 
próbálkozást – 2003 óta működik, és idén ün-
nepli huszadik születésnapját. 2003-ban egy 
felnőtt női csapattal indult újkori történetük, 
és az évek folyamán ez alá épült fel az után-
pótlás, hat-nyolc generációval, csapattal, hat 
éves kortól. Magyarországon, Dunavarsány-
ban a fiúk jó részét elszippantja a foci, így bár 
megalakult egy felnőtt férfi és egy ifi fiúcsapat 
is, ezen kezdeményezések nem bizonyultak 
tartósnak. Azért ma is létezik egy fiúcsapat, 
sőt, a kézilabda, illetve annak „embrionális”, 
kezdő formája, amit leginkább labdás képes-
ségfejlesztésnek lehet nevezni, már az óvodá-
ban is segíti a nagyobbak fejlődését. 

A legkisebbek egyesületi keretek között is 
fél évig leginkább csak ismerkednek egymás-
sal, a labdával, a csapatban való léttel, és még 
csak attól sem kell félni, hogy jól fejbe dobják 
a csemetét – ez ugyan megtörténhet, de a ki-
csik által használt szivacslabda nem fáj. Itt ér-
demes kiemelni a szülő szerepének fontossá-
gát. Ő az, akinek nem szabad telefont nyomni 
a gyerek kezébe, hogy ő maga nyugodtan néz-
hesse a tévét – játszania, labdáznia, foglalkoz-
nia kell a sráccal. Ő az, akinek el kell vinnie 
sportolni a gyermeket – ha nem kézilabdázni, 
hát focizni, táncolni vagy úszni, a lényeg, hogy 
mozogjon. Ő az, aki ott kell, hogy legyen, hogy 
kulturáltan drukkoljon a gyermekének a mecs-
csen. És végül múlhatatlan, hogy ne adja fel 
akkor sem, ha a gyerek a fenekére esik és sír, 
vagy vesztett a csapat, ne adj’ isten összeve-
szett Pistivel, mert az nem passzolta a lasztit. 

A sport fontos, sőt, alapvető a megfelelő 
életminőség eléréséhez, és manapság különö-
sen a csapatsportok értékelődtek fel. A kézi-
labda egy összetett mozgásforma, amiben 
benne van az ütemérzék, a periferikus látás, a 
kombinatív gondolkodás, a csapatban való 
munka képessége. Ezt mind el kell sajátítani – 
és mindez hasznosítható a „való világ”-ban. 
Kézilabdázás közben megtanuljuk kezelni az 
agressziót, akár a sajátunkat, akár másét is. 

Ugyanígy tapasztalatokra teszünk szert a ku-
darc, de a siker feldolgozásában is – nem om-
lunk össze az egyiktől, és nem szállunk el a 
másiktól. Társas szituációkban szocializáló-
dunk, és megtanulunk küzdeni, egy cél érde-

kében dolgozni, úgy hogy ne feltétlenül min-
dig mi lőjük a gólt, hanem sikerként éljük meg 
azt is, ha helyzetet teremtünk másoknak. 

Ép testben ép lélek – a régi mondás a ké-
zilabda esetében is érvényes.

Datzuk PéterHerczeg Mariann



2023. január 15Dunavarsányi Napló        Dunavarsány Önkormányzatának lapja

ÍGY „MUZSIKÁLTAK”  
UTÁNPÓTLÁSCSAPATAINK

A Bozsikos korosztálynál mindenképp 
szerettük volna, ha nem változik meg 
a rólunk alkotott kép a körzetben mű-

ködő sportegyesületek szemében, nevezete-
sen, hogy Dunavarsányban komoly munka fo-
lyik mind a létszám stabilitása, mind a 
technikai képzés terén. Ez olyan jól sikerült, 
hogy a Bozsik-tornákon az U7-es, U9-es és 
U11-es csapataink rendre a legnagyobb lét-
számban és nem utolsósorban a legeredmé-
nyesebben szerepeltek. Ezúton gratulálok 
minden gyermeknek és természetesen 
Vanka Józsefnek, aki az U7-es és U9-es csa-
patainkkal foglalkozik, valamint Kollár Ádám 

kollégámnak, aki az U11-es csapatunk fejlő-
déséért felel. 

A bajnoki rendszerben 3 csapatot tudtunk 
az idei évben elindítani. U13-as, U16-os és U17-
es korosztályban képviseltetjük magunkat. Az 
U13-as csapatunk nagyon fiatal, hiszen több 
játékosunk még az U11-ben is szerepel. Ebben 
a korosztályban még az eredmény mellékes, 
inkább az egyéni fejlődés a cél. Ezen a téren 
remek visszajelzés számunkra, hogy 3 játéko-
sunk is a körzeti válogatott tagja (Bergován 
Milán, Lenzsér Zoltán, Sípos Márk). Nekik 

külön is és természetesen az egész U13-as 
csapatnak jár a gratuláció az őszi szezonban 
nyújtott teljesítményért. 

Az U16-os csapatunk végre beérett a saját 
korosztályában, és nem is kellett csalódnunk ben-
nük! Ez az az együttes, amelyikkel még 6 évvel 
ezelőtt elkezdtük új alapokra helyezni az után-
pótlásképzést, és évről évre láthatjuk a fejlődé-
süket. Az idei szezonban kiváló mérkőzéseket 
játszva, olykor-olykor felnőtt csapatoktól látható 
tudatosságot és játékintelligenciát fedezhettünk 
fel, pedig a csapat átlagéletkora még csak 14-15 

év! Az őszi szezonban a 2. helyen végeztünk, és 
ezzel óriási tettet végrehajtva tavasszal a Pest 
megyei I. osztályban folytathatjuk. Nagyon 
büszke vagyok, és mindenkinek gratulálok! 

Az U17-es korosztályban szereplő csapa-
tunk lényegében megegyezik az U16-os csa-
patunkkal. Ennek az volt a célja, hogy 1 évvel 
idősebbek között játszanak, és érezzék, hogy 
évről évre mennyivel gyorsabb és keményebb 
a játék, valamint hogy jövőre már az U17-ben 
is mi legyünk az egyik meghatározó csapat a 
bajnokságban. 

A II-es számú felnőtt csapatunkról is pár 
szót ejtve: a várakozásunknak megfelelően 

fejlődik a gárda, hiszen tavaly nyárhoz képest, 
amikor még a létszámunk is kérdéses volt, je-
lenleg 20 fős kerettel dolgozva – két buta ve -
reségtől eltekintve, nagyon stabilan és ered -
ményesen játszva – a 3. helyen végeztek. 
Bizakodva várjuk a tavaszt, reménykedve 
abban, hogy továbbra is harcban tudunk lenni 
az első két hely valamelyikéért, ami már fel-
jutást jelentene. 

Hajrá, Varsány! 
Keresztesi Ferenc  

utánpótlás-szakágvezető, DTE

Az előző években megkezdett munka folytatása volt a cél a Dunavarsányi Torna Egylet utánpótlás  
és felnőtt labdarúgó csapatainál egyaránt

A 2022/23-as évad őszi bajnokságának ezüstérmes U16-os csapata
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a „Virágos Varsány” pályázat I. helyezettje, 
Kojetinszki Beáta kertjében, hiszen csupa kü-
lönleges növénnyel ültette tele a család a por-
táját. Bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy 
a „Virágos Pest Megye” versenyen a kert 
második helyezést ért el november végén, a 
Halásztelki Önkormányzat dísztermében 
megrendezett díjátadón. Sok szeretettel gra-
tulálunk a család eredményes munkájához.
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MÉG NYÍLNAK A GÖMÖRYBEN A KERTI VIRÁGOK

A szervezők nevében:  
Budafoki Katalin  

és Nagyné dr. Csobolyó Eszter

De lássuk a Virágos Varsány 2022-ben helye-
zést elért további kertjeit képekben. Itt, az 
újság oldalán is gratulálunk a díjazottaknak! 

A második helyezett, Gehérné András Mónika kertje

Különdíjat kapott a Szilvay család portája

Halász Béla Mihályné pihenőkertje dobogós helyet ért
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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 e-mailben.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 

Falbontás nélküli szakszerű gépi tisztítás.  
Fábián István.  Tel.: 06/20 317-0843

2023. január 28-án 19 órától  
újra dübörög a zene a sportcsarnokban. 

A covidot elűztük, az influenzát legyőzzük,  
gyere a banyabálba, hogy egy jót bulizzunk! 

Bálunk fővédnöke  
Gergőné Varga Tünde polgármester asszony,  

védnökeink és jóbarátaink  
a Kun Doktor urak (László és Lacika). 

A jegy ára 3000 Ft, ne sajnáld rá a pénzt, jótékony cél a tét! 

Rim Gyuri tűzoltózenekara húzza a talpalávalót.  

Batyus bál a miénk, hozz magaddal enni- és innivalót!  

Arany banyamedál a tombola fődíja, a fellépő művészt még 
homály borítja. 

Szeretettel vár a Lányok Asszonyok Klubja! 

 

Ullmann Józsefné elnök. Tel.: +36/20 522-7813 

Online KRESZ-tanfolyamok, elsősegély-
vizsgafelkészítés és vezetésoktatás.  

Minden egy helyen, helyben. 
Dunavarsány, Nagyvarsányi utca 104. 

Nagy Lajos Gábor,  
tel.: 06/70 251-5343 

www.veledvezetunk.hu

FENYŐFÁK BEGYŰJTÉSE 
2023. január 9. és 20. között az adott ingatlanra vonatkozó 
hulladékgyűjtési napon munkatársaink külön járattal gyűjtik 
össze a hulladéktárolók mellé kihelyezett fenyőket. Amennyi-
ben a kihelyezett fenyő nagysága meghaladja a 2 métert, úgy 
a hatékonyabb és balesetmentes szállítás érdekében kérjük 
azokat kettévágni. 

Kihelyezett, dunaharaszti ügyfélszolgálatunk nyitvatartása: 
2023. január 9. (hétfő) 800 – 1530 

Tel.: +36/30 665-4021 
E-mail: ugyfelszolgalat@multiszint.hu 

www.dtkh.hu; www.multiszint.hu 

 

 

 

 

 

Boldog Új Esztendőt Kívánunk! 

DTkH Nonprofit Kft.  

Hulladékszállítási Közszolgáltató
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IMPRESSZUM 

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: 8-12, K: 730-10 (egész-
séges tanácsadás, oltás), 10-12; Sz: 730-10 (egészsé-
ges tanácsadás, oltás), 10-12; Cs: 15-18; P: 9-13 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
1. körzet – Egészségház 
Noseda-Kovács Flóra területi védőnő helyettesí-
tését – GYED ideje alatt – Kovácsné Zelenka 
Ágnes és Ráczné Géczi Krisztina védőnők látják el.

Tel: 06/24 521-121 E-mail: vedono1@dunavarsany.hu 
Tanácsadás: H: 12-16, Sz: 8-12 

2. körzet - Egészségház 
Kovácsné Zelenka Ágnes - Tel: 06/20 266-4652;  
E-mail: vedono2@dunavarsany.hu 
Tanácsadás: Sz: 12-16, P: 8-12 

3. körzet - Petőfi ltp. 4. 
Fonyóné Tóth Cecília - Tel: 06/20 266-4332 
E-mail: vedono3@dunavarsany.hu 
Tanácsadás (Petőfi ltp. 4.): Sz: 8-12 
Tanácsadás (Egészségház): K: 14-16 
Védőnői méhnyakszűrés: K: 16-18 

4. körzet - Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő 
Ráczné Géczi Krisztina - Tel: 06/70 339-8787 
E-mail: vedono4@dunavarsany.hu 
Iskolai fogadóóra: Cs: 8-9 

5. körzet - Egészségház 
Sárközi Dóra - Tel: 06/20 437-2077 
E-mail: vedono5@dunavarsany.hu 
Tanácsadás: H: 8-12, Cs: 12-16 

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 
Nyitvatartás 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  
Finta Lajos atya: 06/30 287-7234 

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


