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TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

Nem kell ahhoz borúlátónak lenni, 
hogy az óesztendő értékelése 
során elsőként vagy akár túlnyo-

mórészt negatív emlékek és érzések tör-
jenek elő belőlünk. Önmagában az a tény, 
hogy a világ bármely részén fegyveres 
konfliktus zajlik, és emberek veszítik életü-
ket, kellő ok a szomorúságra és aggoda-
lomra. Fokozottan igaz, ha mindez egy 
olyan országban történik, amely nemcsak 
határos Magyarországgal, de amely száz-
ezer honfitársunk otthona is egyben. Saj-
nálatos módon a háborút és annak min-
den borzalmát és fenyegetését nem 
tudtuk magunk mögött hagyni az óévben. 
Éppen ezért idén helyénvaló és érthető, ha 
szeretteinknek és az egész világnak – a 
boldogságot aktualizálva – Békés Új Évet 
Kívánunk. Én is a BÉKÉT kívánom Önöknek 
azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy a 
háborúnak és a vele törvényszerűen 
együtt járó vérontásnak és negatív gaz-
dasági hatásoknak kizárólag a BÉKE vet-
het véget.  

A közel egy éve kezdődött fegyveres 
konfliktus a tavalyi országgyűlési választá-
sokra is jelentős hatást gyakorolt. Az ered-
mények ismeretében kijelenthető, hogy a 
magyar emberek többsége egyértelmű 
döntést hozott abban, hogy kire bízná és 
kitől óvná Hazánkat ebben a kihívásokkal 
és nehézségekkel teli időben. A választók 
bizalmából a politikai közösségem immá-
ron negyedszerre, kétharmados felhatal-
mazással felvértezve vállalhatta a kor-
mányzati felelősséget és szolgálatot. E 
bizalom részeként az Önök, illetve a térség 
polgárainak bizalomteljes döntése nyomán 
harmadik képviselői ciklusomat kezdhet-
tem meg településeink parlamenti képvi-
selőjeként, amely bizalomért köszönete-
met fejezem ki.  

A háború a választási siker örömét és 
a jövő tervezését is beárnyékolta. Sem 
ideje, sem helye nem volt az ünneplésnek 
vagy a pihenésnek. A háború, az életek 
elvesztése, a kárpátaljai magyar közössé-
geinkért való aggodalom, a brüsszeli át-
gondolatlan döntések és értelmetlen 
szankciók okozta gazdasági nehézségek, 
az energiaárak emelkedése a rendszervál-
tozás óta talán legnehezebb esztendővé 
tették a 2022-es évet. 

Az összes negatívum ellenére van 
okunk a büszkeségre és bizodalomra is. 
Büszkének kell lennünk a kormányzat, a 
közigazgatás, valamint a civil szervezetek és 
a magyar emberek példa nélküli összefogá-
sára, amellyel a háború kitörése óta segítik 
az Ukrajnából menekülő vagy ott maradó 
emberek boldogulását, etnikai vagy nemzeti 
hovatartozásra tekintet nélkül. Közös ered-
ményünk, hogy a kihívások dacára a kor-
mányzat kiállt a rezsicsökkentés politikája 
mellett, jelentős segítséget nyújtva ezzel a 
magyar családoknak. Óriási segítséget je-
lent a hatósági árszabályozás is.  

Kormányzatunk a családok mellett 
2022-ben is számos módon segítette tele-
püléseinket és önkormányzatainkat, sok-
sok támogatást juttatva állami és pályázati 
forrásokból, vagy a Magyar Falu Program 
keretében.  

Büszkék lehetünk a gazdaságfejlesztési 
intézkedéseinkre is, amelyeknek köszönhe-
tően a háborús és a korábbi pandémiás 
helyzet ellenére folyamatosan növekszik és 
csúcsokat dönt a foglalkoztatottság és a 
beruházások volumene. A munkahelyek 
védelme és a beruházási környezet javí-
tása olyan gazdasági potenciált jelent, 
amire az előttünk álló időkben óriási szük-
ségünk lesz.  

Talán az egyik legnagyobb sikerünk 
mégis az, hogy a folyamatos és módszeres 
támadások, fenyegetések és nyomásgya-
korlás ellenére kiálltunk a magyar emberek 
érdeke, továbbá a választás során kinyil-
vánított és a nemzeti konzultációban meg-
erősített akarata mellett.  

Térségünket tekintve elmondható, 
hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal át-

építése kiemelendő a nemzetgazdasági 
szintű beruházások közül, hiszen az minő-
sített fontossággal bír térségünk számára. 
E projektnek köszönhetően az érintett te-
lepülések lakói számára 30-40 percen belül 
elérhető lesz a főváros központi része. Vá-
lasztókerületünk települései számára kie-
melten örömteli, hogy az újonnan megala-
kult kormány is egyértelműen a HÉV-vonal 
felújításának fontossága mellett foglalt ál-
lást, amely nem valósulhat meg a Gyárte-
lepi csomópont – régen várt – átépítése 
nélkül. Az elmúlt év eredménye, hogy át-
adásra került a tököli volt okmányiroda, 
mely felújítva és immár kibővített ügykör-
rel, kormányablakként működve szolgálja 
a térség polgárait. 

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok! 
A nehézségek ellenére Dunavarsány és 

polgárai számára fontos, mindennapi éle-
tünket segítő fejlesztések történhettek 
meg a tavalyi évben is a kormányzati tá-
mogatások és az önkormányzat együttmű-
ködésének köszönhetően. Régi álmunkat 
váltottuk valóra, hiszen ősz óta 48 kisgyer-
meknek ad otthont a Tündérország böl-
csőde a Nyugati lakópark mellett, egy ta-
valyi kormányzati döntés pedig 56 újabb 
varsányi kisgyerek szüleit segíti abban, 
hogy megtalálják a munka és a család kö-
zötti egyensúlyt, miközben gyermekük 
értő kezek között, közösségben fejlődik, 
hiszen a Református Egyházközség fenn-
tartásában lévő új bölcsőde építése kez-
dődik meg idén az Epres utcában. Mind-
eközben a nagyvarsányi Petőfi park 
folytatásához szükséges pályázati forrás 
is megérkezett az önkormányzathoz, vár-
hatóan idén átadásra kerülhet az oda ter-
vezett új grundfocipályával együtt. Pár hó-
napja ünnepeltük a több mint 25 éve 
Dunavarsányban működő Aranynektár-Ful-
mer Kft. új üzemcsarnokának átadását, 
melynek megvalósulásához Magyarország 
Kormánya is hozzájárult. A mézüzem bő-
vülése nemcsak a kiváló minőségű magyar 
méztermelés növekedéséhez járul hozzá, 
de új munkahelyek létrejöttét is jelenti a 
város és a térség számára. 

Nemcsak a település országgyűlési kép-
viselőjeként, hanem Dunavarsány volt pol-
gármestereként és itt élő lakosként is gra-
tulálok mindazoknak, akik szolgálatukkal 
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

kiérdemelték, hogy Idősbarát Önkormány-
zat Díjjal tüntették ki Dunavarsányt azért a 
gondoskodásért, melyet idős polgárai éle-
tének megkönnyítése érdekében végeznek. 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Nem ígérkezik könnyű évnek az idei. Ez 

azonban nem az elkeseredésre, hanem az 
elköteleződésre és kemény munkára kell, 
hogy sarkaljon minket. Ennek jegyében 
fontos terveink között szerepel az infláció 
egyszámjegyűvé csökkentése, valamint te-
lepülési és térségi szinten az infrastruktúra, 
a közösségi közlekedés és az úthálózat to-

vábbi fejlesztése. Bővíteni fogjuk intézmé-
nyeinket, iskoláinkat, óvodáinkat és bölcső-
déinket is, hiszen térségünk továbbra is 
gyarapodik, ami a települések lakosságszá-
mának növekedésében is egyértelműen 
megmutatkozik. Idén sem feledkezhetünk 
meg kulturális és civil közösségeinkről, if-
júsági és sportszervezeteinkről és egyhá-
zainkról sem. Nehéz időkben kiemelten 
fontos az a szolgálat, amivel ezek a szer-
vezetek hozzájárulnak a terhek viseléséhez 
és mindannyiunk boldogulásához. 

A nyugdíjak reálértékének megőrzése, va-
lamint a családok és a gyermekvállalás támo-

gatása továbbra is elsődleges célunk, hiszen 
a jelen lehetőségeit az idősek munkája terem-
tette meg, a jövő záloga pedig a gyermek.  

Hálatelt szívvel köszönöm meg min-
denkinek, aki Hazánk, Nemzetünk vagy 
térségünk gyarapodásához bármivel hoz-
zájárult ebben a válságos időszakban is. 
Arra buzdítok mindenkit, hogy a jövőben 
is segítsük közösen ezen célok elérését. E 
nem kis vállalkozáshoz együttműködése-
met ajánlva, és a Gondviselés segítségét 
kérve köszönöm meg ezúton is támogatá-
sukat, és kívánok sikerekben gazdag és 
békét hozó 2023-as esztendőt. 

Azt gondolom, hogy sokszor a leg-
jobb a középút! Legyen egy kis 
hideg, legyen egy kicsi hó, legyen 

némi eső! Így január közepét is elhagyva, 
ezekre az időjárási tényezőkre nemhogy a 
„közepes” jelző nem illik, de az „extrém” 
szóval jellemezhetjük leginkább. Hideg ez 
idáig egyáltalán nem volt, ami valljuk 
meg, hogy most, a magas közüzemi díjak 
időszakában jól jött. A hó is eddig elke-
rülte térségünket, aminek pedig azok 
örülnek, akiknek ez munkát, költséget és 
bosszúságot okozna. Az itt élő gyerekek 
lassan elfelejthetik a szánkózás, a hógo-
lyózás és a hóember építés örömét. Bez-
zeg az eső! Egész nyáron vártuk, rimán-
kodtunk egy kis csapadékért, de nem jött. 
A növénytermesztők mondhatni, példa 
nélküli helyzetbe kerültek a nyári száraz-
sággal, utoljára talán 2011/2012-ben volt 
hasonló, de a mostani helyzet annál is 
rosszabb volt, állítják a gazdálkodók. A 
most szinte naponta ránk zúduló égi áldás 
többeknek okoz közlekedési nehézségeket 
házon belül és házon kívül egyaránt. Ott 
is gondok vannak néhol, ahol bitumenes 
út van, de az útalap nélküli utcák gyakor-
latilag néha járhatatlanná váltak. Az ön-
kormányzat készíttetett már terveket az 
esővíz elvezetésre, de még ennek a meg-
valósítására nem tudott a képviselő-
testület anyagi forrást találni. Azt viszont 
meg kell érteni a régen zárt kertek helyére 
létesült lakóházakba most ide költöző 
kedves lakosoknak, hogy nem lesz egyből 
szilárd burkolatú utcájuk is. Naponta kap-
juk a követelőző üzeneteket, és személye-

sen megjelenő türelmetlen lakosok bántó 
megjegyzéseit a lakókörnyezetükben ki-
alakult víztenger és sár tekintetében. Az 
önkormányzat egyetlen egy újonnan léte-
sült lakópark lakóinak sem ígért a közel-
jövőben szilárd burkolatú utat, sajnos még 
több, régebben létesült utcában sem tu-
dunk új felületzárást készíteni. Higgyék el, 
egyáltalán nem vagyok büszke ezekre a 
mondatokra! Olyan mértékű áremelés ta-
pasztalható az útkarbantartás minden 
elemében, hogy egyre távolabb leszünk 
ennek a mindenki számára fontos feladat-
nak a megoldásától. Vannak olyan építési 
területek, ahol a vállalkozóval kötött tele-
pülésfejlesztési szerződés tartalmazza az 
építkezés befejezése után az utak szilárd 
burkolattal való ellátását. Ha előbb készül 
el ez a burkolat, mielőtt még minden tel-
ken felépülne a ház, akkor az utat tönkre-
tennék a többi telek építkezéséhez érkező 
kamionok. Mindenesetre ennek a lapnak 
a megjelenésekor már látni fogják az Er-
dőalja utca felé lakók az útépítési munkák 
elkezdését, reménység szerint a mielőbbi 
befejezését is, mert a lakossági nyomásra, 
a vállalt határidő előtt elkészíti az építési 
vállalkozó az utakat. A képviselő-testület 
csak a költségvetés számainak ismereté-
ben tud majd arról dönteni, hogy az idén 
mennyi pénzt tud utakkal és járdákkal 
kapcsolatos tevékenységekre fordítani. 
Mint azt már korábban leírtam, az idei 
évben Dunavarsánynak, és úgy gondolom, 
hogy még sok-sok településnek a legfon-
tosabb kötelező feladata a város üzemel-
tetése és az intézmények fenntartása lesz. 

A mai megemelkedett energia-, élelmi-
szer- és szolgáltatási árak sokkal nagyobb 
kiadást jelentenek, amit a várható bevé-
teleink nem tudnak teljes mértékben 
egyensúlyba helyezni. A kormány is segí-
tette az önkormányzatokat rendkívüli tá-
mogatással, ami a mi városunk esetében 
45,5 millió forint. Ennek a pénznek a nagy 
részét az óvoda és a bölcsőde fenntartá-
sára kell fordítanunk.  

A napi gondok mellett érezhetően 
sokaknak van igénye azért kicsit felléle-
gezni, bálozni, szórakozni. Miért is ne 
lenne vágyunk, hiszen farsang időszaka 
van! Gazdag programok nyújtottak és 
nyújtanak minden korosztály számára a 
februári hónap végéig jó kikapcsolódást. 
Az Erdélyiek bálja a korábbi évek színvo-
nalát hozta igényes műsorával, jó volt 
együtt lenni velük. Méltó módon emlékez-
tünk meg a 200 éve Kölcsey Ferenc által 
letisztázott nemzeti imádságunk, a Him-
nusz születésnapjáról is. Szintén 200 éve, 
január 1-én született Petőfi Sándor költő, 
forradalmár, nemzeti hős, a magyar költé-
szet egyik legismertebb és legkiemelke-
dőbb alakja. Petőfi és Arany barátságát 
Tóth Péter Lóránt és Kálló Béla idézte meg 
a nézőknek egy felejthetetlen előadással. 
Az óriási érdeklődés mellett újra megren-
dezett Banyabálról a későbbiekben olvas-
hatnak, láthatnak tudósítást.  

Kívánok minden kedves dunavarsányi 
lakosnak vidám farsangolást, jó szórako-
zást! 

Gergőné Varga Tünde 
polgármester 
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200 ÉVES A HIMNUSZ

Idén a magyar kultúra napja jubileumi évfor-
dulóra esett. 1823. január 22-én tisztázta le 
ugyanis Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát. 

Ebből az alkalomból ünnepi műsort szervezett 
a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. A nagy-
sikerű színpadi játék Arany János és Petőfi 

Sándor barátságát mutatta be a szabadság-
harc két évében. 

A Dunavarsányt érintő Volánbusz járatok menetrendje megtalálható városunk 
honlapján (dunavarsany.hu) a következő linken: 
 
https://dunavarsany.hu/index.php/2023/01/22/dunavarsanyt-erinto-volanbusz-
jaratok-menetrendje-2023/

A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő, határozatlan idő (3 hónap 
próbaidővel). 
 
Illetmény és juttatások: megegye-
zés szerint.  
 
Elvárások: középfokú végzettség, 
legalább 2-3 éves munkatapasztalat, 
büntetlen előélet.

Előnyök: B-kategóriás jogosítvány,  
dunavarsányi lakhely. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok,  
igazolások: 

•  fényképes szakmai önéletrajz 
•  végzettséget igazoló dokumentumok 

másolatai 
•  rövid motivációs levél 
•  adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2023. február 28. 
 
A pályázatok benyújtásának 
módja:  
igazgato@varsanymuvhaz.hu e-mail 
címen keresztül vagy postai úton a 
művelődési háznak címezve, illetve 
személyesen a művelődési ház irodá-
jába.

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot hirdet  

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ MUNKATÁRS 
munkakör betöltésére

Érdeklődni Portik-Cseres Éva igazgatónál lehet a 06/70 376-1926-os telefonszámon.
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Arról, hogy miért szép ez a nagyon nehéz sport, hogy mennyit áldoz rá gyermek, edző és szülő ide-
jéből, energiájából és pénzéből, és hogy hová tart, remél fejlődni a Phoenix, részletesebben hallhatnak 
a Lakihegy Rádió Itt Élünk című riportműsorában, február 14-én, este hét órakor.

Még december elején rendezték meg a 
rúdsport legnagyobb eseményét, a POSA 
Rúdsport világbajnokságot az olaszországi 
Sassuolo-ban, ahová a phoenixesek mint a 
magyar válogatott versenyzői érkeztek. A kva-
lifikációt a Magyar Levegősportok Szövetsé-
gének a magyar bajnokságán elért helyezéseik 

alapján szerezték meg. A hölgyek fantasztikus 
eredményekkel tértek haza Itáliából: a 10-14 
évesek korosztályának dobogóját kibérelték a 
dunavarsányi csapat versenyzői. A 15-18-as 
korcsoportban is szép helyezést ért el Földesi 
Kincső. 

Honnan is indult ez a kis csapat, amely 
egyre nagyobb, nem csak létszámában, de 
eredményeiben is? A rúdsport nem olyan 
régen született – az idősebb korosztály in-
kább csak Teri Hatcherrel azonosította so-
káig, ahogy a Tango és Cash-ben vonaglik 
talpig flitterben a bárban. A rúdsport vi-
szont, ahogy neve is mutatja, egy sportág, 
komoly kritériumokkal. Mivel versenyformá-
ban csak pár évtizede működik, ezért folya-
matosan fejlődik, alakul, így egyelőre még 
többféle szabályrendszerrel, szövetséggel ta-
lálkozhatunk, de talán a nem olyan távoli jö-
vőben már az olimpiai sportágak között üd-
vözölhetjük majd, hiszen ezen dolgoznak a 
rúdsport vezetői. 

A rudazás sportváltozata hazánkban is 
egyre népszerűbb lett a harmadik évezredben. 
2014-ben két fiatalasszony, Zsiros-Tóth Lilla és 
Lukács-Kárász Katalin is úgy döntött, hogy 
ideje formába hozni magukat, és elmentek ki-
próbálni a rudat. A próbából szerelem lett, a 
kezdőkből haladók, majd edzők, saját egyesü-
lettel, tanítványokkal, versenyekkel, szövetségi 
munkával. Sőt, edzősködés mellett még min-
dig van arra idejük, hogy olyan színvonalon 
űzzék maguk is a sportot, ami újabb szép 
példájaként remek edzői és baráti kapcsola-
tuknak, a világbajnokságon egy páros bronz-
érmet eredményezett. 

Egyesületükbe a környékről mindenhon-
nan járnak ifjú hölgyek Csepeltől Kiskunlachá-
záig, a 11 esztendős, a 10-14 évesek között 
világ bajnoki címet szerző Jakab Letti, illetve a 
bronzérmes Major Liliána például dunavarsá-
nyi, míg az ezüstérmes Balogh Réka majosházi. 
A 15-18-as korosztályban 7. helyezett Földesi 
Kincső pedig a varsányi Duna-parton él. Kis ér-
dekesség: Kincsőről a közelmúltban három 
gyakorlatot is elneveztek, így neve kis túlzással 
egy sorba került Cukaharáéval, Rittbergerével 
és Magyar Zoltánéval. Nem sorolunk több 
nevet, de meg kell jegyeznünk, hogy a Phoenix 
több más tagja is kiválóan helytállt a vébén. 

VILÁGBAJNOKI DOBOGÓN  
A VARSÁNYI RUDASOK

MMindig látjuk őket a Városnapokon a színpadon, megcsodáljuk őket, ki-
csit féltjük is, mert néha ijesztő dolgokat művelnek. Közöttünk élnek, 
az itteni suliba járnak, a boltban vásárolnak, a Jump Fitben edzenek. 

És most mindenféle színű érmet hoztak haza a világbajnokságról. A Phoenix 
Rúdsport egyesület edzőivel, versenyzőivel és azok szüleivel beszélgettünk.



IIdén is megrendezte januári, hagyományos jótékonysági báljátdén is megrendezte januári, hagyományos jótékonysági bálját  
a Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete. A rendeza Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete. A rendez--

vényt a magyar kultúra napjához kapcsolódva gyönyörűvényt a magyar kultúra napjához kapcsolódva gyönyörű  
csángó népdalokkal nyitotta meg Czikó Rebeka. A műsor köcsángó népdalokkal nyitotta meg Czikó Rebeka. A műsor kö--
zéppontjában hungarikumként a magyar operett állt, melyetzéppontjában hungarikumként a magyar operett állt, melyet  
Pásztor Máté, a Turay Ida színház színművésze méltóképpPásztor Máté, a Turay Ida színház színművésze méltóképp  
tolmácsolt, kellően megalapozva a bál hangulatát, melybentolmácsolt, kellően megalapozva a bál hangulatát, melyben  
a tala talpalávalót most is a Siculus zenekar húzta.palávalót most is a Siculus zenekar húzta.  

Schrantz AnettSchrantz Anett
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Január utolsó hétvégéje az az időpont, amikor váro-
sunkban készülnek a leányok, nők, asszonyok: mas-
karákat, jelmezeket, szép ruhákat öltenek, kosaru-

kat megpakolják csupa finomsággal, barátnéjukat 
kézen fogják, s amikor leszáll az est, indulnak a bálba. 
A Banyabálba, ami egy igazi varsányi kuriózum: „var-
sányikum”. S hogy kiknek a jóvoltából tehetik mindezt? 
Azoknak a feleségeknek, anyukáknak, nagymamáknak 
köszönhetően, akik réges-régen megalapították a Lá-
nyok Asszonyok Klubját, vagy ahogyan a legtöbben 
ismerjük őket: a „Banyaklub"-ot. Ők azok, akik min-
denhol ott vannak, mindig aktívak, és ahol csak tud-
nak, segítenek: nyugdíjasokat látogatnak, ha kell, 
gyerektáboroknak sütnek-főznek, utcákat sepreget-
nek, vagy épp toronyórát adományoznak 
az új városháza épületébe. Tartják a 
kapcsolatot a testvérvárosi barátokkal, 
táncolnak, énekelnek, mindig vidámak, 
és mindezek tetejébe olyan bált szer-
veznek, aminek a teljes bevételét jóté-
konysági célra fordítják.  

Ezekkel a szavakkal harangozta be 
a 26. Jótékonysági Banyabált a Duna-
varsány az otthonunk közösségi oldal. 
A covid okozta két éves kényszer-
szünet után idén végre újra megren-
dezésre került az esemény. Január 
28-án este zsúfolásig megtelt a 
sportcsarnok, ahol a meglepetésmű-
sorok mellett jelmezverseny és tom-
bola színesítette a programot. Szavak 
helyett inkább beszéljenek a képek, 
Isten éltesse sokáig a Banyákat!
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Ezekben a hideg, téli hónapokban, ami-
kor minimális a friss szezonális zöldség, 
a vitamin és ásványi anyag igényünk 

egy részét fedezhetjük csírákból. A legtöbb 
mag jelentős mennyiségű tápanyagot tartal-
maz. A csírák fogyasztásával hozzájuthatunk 
a megfelelő tápanyagokhoz, így egészsége-
sebbek, ellenálóbbak maradunk, védettebbek 
leszünk a betegségekkel szemben is. Új ízekkel 
tudjuk gyermekeinket megismertetni. A cso-
portunknak újdonság és jó móka volt napi 
szinten figyelemmel kísérni a magocskák át-
alakulását. A csíráztatás, a csírák elfogyasztása 
beleilleszthető az óvodai környezeti nevelés és 
az „Úton a Zöld Óvoda felé” célkitűzéseibe is. 

Nincs másra szükség, csak egy műanyag 
csíráztató tálra, amelyet minden csoport 
megkapott, és magocskákra, amit minden 

csoport maga szerzett 
be, lehetőség szerint bio -
boltból. Először is jól 
megvizsgáltuk a ma-
gocskákat, megnéztük, 
megtapogattuk, érzék-
szerveink által szerez-
tünk tapasztalatokat. 
Háromféle magot sze-
reztem be, mindegyik 
más méretű, színű és il-
latú volt. 

A gyerekek a retek 
magot választották az 
első csíráztatáshoz. Ala-
posan megmostuk és beáztattuk a magokat 
egy napra, majd másnap azt tapasztaltuk, 
hogy beszívták a vizet és megduzzadtak. Az 

alsó tálcában áztattuk 
őket. Mindennap „meg-
fürdettük”, átmostuk a 
gyerekekkel a magokat, 
amit nagy élvezettel vé-
geztek, és a harmadik 
napon már örömmel ta-
pasztaltuk, hogy vannak 
csírakezdemények. A csí-
ráztatás során vizet ön-
töttünk az alsó tálcába, 
ami a párát biztosította 
a felette elhelyezett lyu-
kacsos tálcán keresztül a 

növekvő csíráknak. Egy hét elteltével már 
kóstolhattuk is a csírákat. Tízóraihoz kínáltuk, 
vajaskenyérre tettünk belőle, majd salátába 
szórtuk, így kínálva a gyermekeknek. Igen ám, 
mivel a csírákban koncentrálódnak az ásványi 
anyagok és az ízek is, a kis retek csírák bizony 
csípősek voltak. Ennek ellenére napközben is 
élvezettel, többször csipegettek belőle a gye-
rekek. Megkínáltuk vele a többi csoportot is, 
mert sokkal több lett, mint amit el tudtunk 
fogyasztani.  

Öröm volt látni, ahogy a csoportunk gyer-
mekei élvezettel vették ki a részüket a felada-
tokból. Mi biztos, hogy máskor is fogunk csí-
ráztatni. 

Wágner Tímea  
óvodapedagógus 

Pályázati felhívás 
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány, va-
lamint a Majosháza Olvasókör az idén is tervezi a vers- és 
prózaíró pályázat meghirdetését a költészet napja alkalmá-
ból Dunavarsány, Majosháza és Délegyháza amatőr irodal-
márai számára, külön felnőtt és külön gyermek kategóriá-
ban. A pályázatra bárki, bármilyen műfajban, nyomtatásban 
még meg nem jelent írással pályázhat. Egy pályázó maxi-
mum két verssel, illetve egy néhány oldalas prózai művel 
pályázhat. A pályázat jeligés. A szerző adatait kérjük a jeli-
gével ellátott, lezárt kis borítékba helyezni, és ezt a pálya-
munkát tartalmazó nagy borítékba tenni, amelyen ugyanazt 
a jeligét kell feltüntetni. 

Az írásokat a fenti települések könyvtáraiban lehet leadni, 
vagy online is el lehet küldeni a dr.gligor@freemail.hu címre. 
 
Tervezett díjazás: 

I. helyezett 8000 Ft, 
II. helyezett: 6000 Ft,  
III. helyezett: 4000 Ft értékű vásárlási utalvány 

A gyermekpályázók oklevelet és tárgyjutalmat kapnak. 
 
Az eredményhirdetésre a magyar költészet napja alkalmá-
ból, április 11-én kerül sor.  
A pályázatok beadási határideje: 2023. április 5. 
 

A szervezők nevében:  Dr. Gligor János 

Az Álláskereső Klub következő foglalkozása február 28-án lesz 14 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtárban!

Csíráztatás az oviban
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A JÓCSELEKEDET EGYETEMES/ÖKUMENIKUS

A LÉNYEG

Karácsony előtt az iskolában a gyere-
kekkel képeslapot készítettünk. Ez egy 
előre legyártott üdvözlőkártya volt, 

amit ízlésünk szerint díszítettünk a ragaszt-
ható szereplőkkel. Az egyik lapon volt egy üres 
istálló, a másik lapon pedig a karácsonyi tör-
ténet figurái. Minden szereplőt, Mária, József, 
Jézus, bölcsek, pásztorok… nekünk kellett a 
képre ráragasztani. Az istállón belül tehettük 
bárhová őket, így nem lett két egyformán ki-
néző képeslap. 

Az egyik kisfiú véletlenül elszakította a já-
szolt a benne fekvő kis Jézussal. Bárhogy pró-
báltuk összeragasztani, nem sikerült, ezért 
adtam neki egy másik képeslapot. Meg is csi-
nálta szépen az új lapot. Nem dobtam ki az 
előzőt sem, gondoltam, hazaviszem és befe-
jezem, ne vesszen kárba ez a lap sem. Otthon 
elmeséltem a lányomnak, hogy mi történt a 
képpel és megkértem, hogy ragassza fel a 

többi szereplőt. Felragasztotta. Ott volt a 
képen Mária, József, a pásztorok, a bölcsek, 
a bárányok, a csillag, de Jézus nem volt sehol. 
Bár jól nézett ki a kép, ránéztem és azt mond-
tam, ez nem ér semmit. Pont a lényeg nincs 
rajta. Nagyon hiányzott róla a jászolban fekvő 
Jézus. Hiszen mindenki, a pásztorok, a böl-
csek, a szülők, Őmiatta voltak ott. Nélküle 
nem volt semmi értelme a képnek, bármilyen 
jól is nézett ki. 

Ez a felismerés gondolatokat indított el 
bennnem. Ha nincs az életemben Jézus, mit 
sem ér az egész. Még ha tudok is jó dolgokat 
tenni, egy idő után akkor is belefáradok, mert 
nem Isten adja hozzá az erőt. Ha nehézsége-
ket próbálok meg átvészelni egyedül, ideig-
óráig menni fog, de fel fogom adni, ha nem 
Tőle kérem az erőt. Eljárhatok templomba, 
imaházba, de ha nem azért megyek, mert ott 
is Istennel szeretnék találkozni, hanem buzgó-

ságom csak a környezetemnek szól, el fogok 
maradozni. Megpróbálhatok mindig moso-
lyogni, vidámnak tettetni magam, de ha az az 
öröm, amit csak Isten adhat, nincs a szívem-
ben, hamar az arcomra fagy a mosoly. Ha ku-
darcok, veszteségek érnek, saját magam nem 
tudom feldolgozni őket, Isten kell, hogy talpra 
állítson. A megbocsátásról nem is beszélve. 
Csak úgy, magamtól nem fogok tudni az elle-
nem vétkezőknek megbocsátani, hiszen az 
önérzetem lett megsértve.  

De ha Isten ott él a szívemben, ez is 
menni fog, azért, mert tudom, hogy Ő meg-
bocsátotta az én összes rossz lépésemet, 
bántó tetteimet, fájó veszekedésemet azál-
tal, hogy Fia meghalt értem is a kereszten, 
mert úgy szerette a világot, hogy feláldozta 
értünk a Fiát. 

Mihály Csilla 
baptista gyülekezet 

emberi elvárás, vagy legalábbis emberi célkitű-
zés, a rosszcselekedet azonban sajnos emberi 
természetünk elvitathatatlan és szerves része. 
Talán minden ember tehet jót, de egyetlenegy 
ember se kerülheti el, hogy olykor ne tegyen 
rosszat. A hittan szent nyelvén ez így hangzik: 
az ember non posse non peccare, vagyis nem 
tud nem vétkezni. A rosszcselekedet a bűnbe-
esett természetünkből jön, mert azóta nem va-
gyunk tökéletesek, ahogy a keresztyén etika 
és az archaikus egyházi nyelv mondja: „gyar-
lók, esendők és bűnösök vagyunk, akik készek 
Isten és a felebarát gyűlöletére”. Tetszik, nem 
tetszik, ez az antropológiai közös pontunk.  

Az ökumenikus/egyetemes imahét – ame-
lyet ebben az évben is a helyi, hitüket gyakorló 
keresztyének egy része megünnepelt –, arra 
rendeltetett immáron több mint száz éve, 
hogy közösen növekedjünk a jóban, amit vi-
szont tanulnunk kell. A rossz velünk születik. 
Azt is tanulhatjuk, fejleszthetjük, mint ahogy 
sokan teszik is, de nyilván ez csak növeli az 
„ember tragédiáját”. A jót viszont kifejezetten 
tanulnunk kell. Ez isteni parancs. Az ez évi, 
imaheti alapige is így hangzott: „Tanuljatok 
meg jót cselekedni…” (Ézs 1,17). Abból is tud-
juk, hogy hitünknek is van tanulnivalója, éppen 
azért, hogy jócselekedetek fakadjanak belőle, 
hogy a spirituális buzdításokat, prédikációkat 
is tanításnak nevezzük. Magunkat pedig tanít-
ványoknak hívhatjuk, ha hajlandók vagyunk 
megtanulni, ha úgy tetszik, tudatosítani, vagy 
még radikálisabban magunkra erőltetni azt a 
jóságunkat, amit sajnos a bűnesettel, ha telje-

sen el nem is vesztettünk, de jól megtépáz-
tunk. Szilánkokból kell újraépítkeznünk Krisztus 
kegyelméből a Szentlélek vezetésével. 

Szókratész Krisztus előtt évszázadokkal is 
ráérzett erre, amikor ezt kérdezi: „Elég tudni 
a jót, hogy cselekedjük azt?” Ez az etikának és 
a pedagógiának a nagy kérdése és a válasz az, 
hogy nem. Kell még valami spirituális motivá-
ció, hogy a jónak az ismerete a jónak valósá-
gos cselekedetévé legyen. De ha nem isme-
rem a jót, ha nem tanulom meg azt, hogy mi 
a jó a Teremtőnek és a teremtésnek, akkor a 
gyarlóságom gátlástalanná válva valósítja 
meg saját kárhozatomat. Jézus többször így 
szólt tanítványaihoz és nyilván így szól hoz-
zánk is: „Tanuljátok meg tőlem…” Ebben 
benne van az, hogy Ő egyrészt adja az isme-
retet, másrészt pedig motivál bennünket. Ő 
tesz képessé az erkölcsi jó tudására, és Ő tesz 
késszé az erkölcsi jó cselekvésére.  

Péter apostol bölcs tanításában igyeke-
zetre, törekvésre hív azért, hogy a hitünkben 
megjelenjék az igaz emberség, a jócselekedet, 

az emberségben pedig az az ismeret, tanult-
ság, amivel meg tudom különböztetni a jót a 
rossztól. Ezt tanulni kell. A jó pap ezért tanul 
holtig, gyermekünket ezért kell hit- és erkölcs-
tan oktatásban részesíteni óvodától az érett-
ségiig, az EU lisszaboni stratégiája ezért beszél 
Lifelong Learning-ről – még ha nem is emle-
geti Krisztust – és lehet, hogy az idősebb kor-
osztály „nagy tanítója”, Lenin is azért mondta, 
hogy tanulni, tanulni, tanulni, mert tudta, hogy 
tanulás nélkül az ember semmire nem megy. 
A jó megcselekvésére sem, az igaz ember-
ségre és az üdvösségre végképp nem. 

A protestánsok is, amikor abszolutizálják 
Krisztus kegyelmét – sola gratia –, nem azért 
teszik, hogy megússzák a jócselekedeteket, 
hanem éppen azért, hogy Krisztus áldozatos 
jócselekedete miatti elkötelezett hálájukat jó-
cselekedetekben kifejezzék. Aki nem teszi a 
jót, az méltatlanná válik a kegyelemre. Aki 
pedig tudatosan nem törekszik ilyen-olyan ta-
nulással is a jóra, az szépen lassan le is mond 
annak megcselekvéséről. 

De mi nem a lemondás emberei vagyunk, 
hanem a megújulásé, hogy ifjan és vénen kö-
vessük Jézus buzdítását: „…tanuljátok meg 
tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű és 
megnyugvást találtok lelketeknek.” (Mt 
11,29b). Ezzel a tanult hitismerettel, az ebből 
fakadó áldással és békességgel legyünk képe-
sek arra, hogy naponta betöltsük a nagy pró-
féta buzdítását: „Tanuljatok meg jót csele-
kedni, törekedjetek az igazságra.” (Ézs 1,17) 

Dunavarsányi református gyülekezet 

Finta Lajos, katolikus plébános hirdet igét a 
református templomban az ökumenikus 
imahét alkalmával
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TÜDŐSZŰRÉS  

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. március 1., 2023. március 
2., 2023. március 3., 2023. március 6., 2023. március 7. és 2023. már-
cius 8. napokon tüdőszűrést tartunk városunkban. 

A tüdőszűrés helye: 
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 

(Dunavarsány, Petőfi tér 1.) 
A vizsgálat időpontja naponta:  

8:00 - 17:50-ig 

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat! A szű-
rővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra 
is ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a 
vizsgálat díja 1700 Ft, mely a NEAK által országosan elrendelt ösz-
szeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A be-
fizetett csekk mellé szükséges egy darab felbélyegzett boríték a lelet 
megküldése miatt. 
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői 
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, il-
letve a 18 évesnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény 
ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. 
Személyi igazolványt, TB kártyát valamint az előző évben kapott tü-
dőszűrő igazolást hozzák magukkal! 
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Ne 
feledje, panasz nélkül is lehet beteg! 
Kérjem, hogy a saját érdekében jelenjen meg a szűrésen. 
Kérek továbbá mindenkit, aki a szűrésen részt kíván venni, 
hogy orrot és szájat eltakaró maszkot viseljen. 

dr. Szilágyi Ákos jegyző

D U G U L Á S ELHÁR ÍTÁS  

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

TÁJÉKOZTATÁS  
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL 

 
2023. január 1-jétől Dunavarsány teljes közigazgatási területére 
hatályos kötelező hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységet 
kizárólag a jelenleg szolgáltatásban alvállalkozóként résztvevő 
szervezet, a MULTI-DH Nonprofit Kft- MULTISZINT Kft. cégcsoport 
végez. A szolgáltatás ellenértékének fizetési feltételei változatla-
nok, hiszen azt továbbra is az NHKV Zrt. felé kötelesek teljesíteni. 
A hulladék elszállításának rendje nem változik. 
 
A hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos bárminemű kér-
dés-kérés esetén az alábbi elérhetőségeinken állunk rendelkezé-
sükre: 
 
Telefon:  06/30 665-4021 
E-mail:    ugyfelszolgalat@multiszint.hu 
Személyesen:  1201 Budapest, Attila utca 62. 
                       Hétfő: 7:00-19:00  
                       Péntek: 8:00-16:00  
 
Kihelyezett ügyfélszolgálatunk címe és félfogadása 
2023. február 1-jétől az alábbiakban változik:  
2330 Dunaharaszti, Táncsics M. utca 2.   
(József Attila Művelődési Ház) 
Kedd: 8-15:30
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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.

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
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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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