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Megváltozott az életünk
Az országos veszélyhelyzettel kapcsolatos legfontosabb helyi információk 

a 3. és 4. oldalon



táJékoztatÓ a teStületI DÖntéSekRŐl
A 2020. február 24-ei 

rendkívüli ülés határozatai

A képviselő-testület elfogadta a Gördülő
Fejlesztési Terv szennyvíz-ágazatot érintő 2019-
2033. időszakra vonatkozó, 2019. évi tervfeje-
zeteinek felújítási és pótlási rész módosításait.

Területrendezés
A testület egyetértett azzal, hogy a 8 tan-

termes általános iskola fejlesztése az önkor-
mányzat tulajdonában álló, ingatlan-nyilván-
tartás szerint Dunavarsány belterület, 3702/3
hrsz. alatt felvett, legelő, szántó művelési ágú
ingatlanon a termelésből való kivonás és mű-
velési ág-váltást követően valósuljon meg.

A 2020. március 10-ei 
rendes ülés határozatai

Óvodával kapcsolatos döntések
A képviselő-testület jóváhagyta a Duna-

varsány Város Önkormányzat Weöres Sándor
Óvoda alapító okiratának módosítását és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot. 

A testület megemelte a Dunavarsány
Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda
státuszlétszámát 2020. augusztus 1-jei hatállyal
4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka státusszal.

A képviselő-testület a Dunavarsány Város
Önkormányzat Weöres Sándor Óvo da intéz-
ményvezetőjét 2020. augusztus 1. napjától a
vezetői megbízatása időtartamára az intéz-
ményvezetői feladatok ellátása okán felmen-
tette a kötelező, csoportban lévő, heti 8 órás
óraszáma alól.

Új megállapodások a Városgazdálkodási
Kft.-vel

A testület elfogadta a Dunavarsányi Város-
gazdálkodási Kft.-vel megkötendő új együtt-
működési és feladatellátási megállapodást, a
közutak, közparkolók hó- és síkosságmentesí-
tési feladatainak részletszabályait tartalmazó
megállapodást, valamint a helyi közutak fenn-
tartási és karbantartási feladatainak részlet-
szabályait tartalmazó megállapodást.

Kerékpárút
A képviselő-testület a „Kerékpárút-fej-

lesztés Dunavarsány Városában 2.” tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak

szerint állapította meg: a "GTE 2020” Konzor-
cium ajánlata érvényes, a KULCS Útépítő és
Mélyépítő Kft. ajánlata érvényes, a STRABAG
Építő Kft. ajánlata érvényes, a TAM-BAU Kft.
ajánlata érvényes, az ÚT-ÉP-KER 97 Kft. aján-
lata érvényes. A legjobb ár-érték arányra vo-
natkozó érvényes ajánlatot a "GTE 2020”
Konzorcium tette. Az eljárás eredményes volt.
Az eljárás nyertese a "GTE 2020” Konzorcium.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez
szükséges többletfedezetet az önkormányzat
2021. évi költségvetésének terhére biztosítja.

A testület a „PM_KEREKPARUT_2018
Kerékpárutak létesítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén” elnevezésű pályázat projekt -
menedzsmenti feladatainak ellátása” tárgyú
beszerzési eljárás eredményét az alábbiak
szerint állapította meg: a Pro Regio Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szol-
gáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ajánlata ér-
vényes, a Projekt Expert Kft. ajánlata
érvényes, a M.T. Hardy Kft. ajánlata érvényes,
a Granticon Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.
ajánlata érvényes. A legalacsonyabb összegű
ajánlatot a Projekt Expert Kft. tette. Az eljá-
rás eredményes volt. Az eljárás nyertese a
Projekt Expert Kft.

Ingatlanügyek
A képviselő-testület a Dunavarsány kül-

terület 036/40, 036/51, 036/52, 036/55,
036/56 hrsz-ú, valamint a Dunavarsány bel-
terület 4889 hrsz-ú ingatlanok hasznosítá-

sára haszonbérleti pályázatot, míg a Duna-
varsány belterület 4680-4887, 4888/1-13
hrsz-ú ingatlanok hasznosítására bérleti pá-
lyázatot írt ki.

A testület hozzájárult a Dunavarsány,
0132/12 hrsz-ú szántó ingatlan belterületbe
vonásához. Támogatta az ingatlan belterü-
letbe vonását követően annak nevelési, okta-
tási célú felhasználását.

A képviselő-testület a Dunavarsány, 2058
hrsz-ú ingatlan 8/24-ed részének értékesíté-
sére 2020. február 12. napján kiírt pályázatát
eredménytelennek nyilvánította, tekintettel
arra, hogy a felhívásra határidőben nem ér-
kezett pályázat.

A testület támogatta a Logic Építő Kft.
által benyújtott kezdeményezést a Dunavar-
sány 897/7 és 894/6 hrsz-ú önkormányzati
utakon ivóvíz- és szennyvízhálózat bővíté-
sére. Tájékoztatta a fejlesztőt arról, hogy a
támogatás feltétele, hogy az érdekelt fej-
lesztő az érintett ingatlanok tulajdonosai-
nak hozzájárulásával, az önkormányzattal
kötött településrendezési szerződésben a
víziközmű tulajdonjogát a víziközmű
üzembe helyezésének időpontjában az ön-
kormányzatra átruházza, továbbá az ivóvíz-
és szennyvízhálózat bővítésének járulékos
és a megvalósítás tényleges költségeit a fej-
lesztési ütemterv szerint vállalja. Tájékoz-
tatta a fejlesztőt, hogy a településrendezési
szerződés ténye az ingatlan-nyilvántartás-
ban feltüntetésre kerül a Dunavarsány
894/4 és 894/5 hrsz-ú ingatlanokra.
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A testületi határozatok pontos szövege elolvasható a www.dunavarsany.hu oldalon.



keDveS DunavaRSányI lakoSok!
Amikor ezeket a sorokat írom, a fejem-

ben dübörögnek a szavak: pandémia,
koronavírus, covid-19, karantén.

Soha, vagy leginkább is csak más földré-
szeken, országokban vagy a sci-fi filmekben
előforduló fogalmak ezek, amelyek most a
világ szinte minden földrészén, sok-sok orszá-
gában, Európában és Magyarországon is egyik
napról a másikra megváltoztatták a minden-
napjainkat. Együttérzően figyeltük év elején az
aggasztó híreket Kínából a vírus elterjedéséről,
és egyáltalán nem gondoltuk azt, hogy pár hét
elteltével már nálunk is kötelező intézkedése-
ket kell hozni annak érdekében, hogy meg-
szüntessük, vagy inkább lelassítsuk a vírus
okozta megbetegedéseket. Nem tudunk, és
nem is lehet a probléma elől elmenekülni, de
józan gondolkodást, fegyelmezett viselkedést,
a higiéniai előírások szigorú betartását követeli
meg tőlünk ez a válsághelyzet. Nem tudjuk,
meddig tart, milyen következményekkel jár,
csak azt látjuk – és ennek a koronavírus-fer-
tőzés megszűnéséig kell tartania –, hogy ösz-
szehangolt cselekvésre van szükség minden
magyar, európai és más országbeli állampolgár
részéről. Magamnak, mint dunavarsányi állam-
polgárnak nem csak a családom biztonsága ér-
dekében (főleg a 83 éves beteg édesanyámra
és a 6 hónapos unokámra gondolva) kell meg-
fontolt döntéseket hoznom ezekben a napok-
ban, hanem választott polgármesterként a te-
lepülés polgári védelmi parancsnokaként a
város minden lakosáért is. Sokszor elhangzik
mostanában, hogy a legveszélyeztetettebb
korosztály a 65 év felettieké. Mivel a fiatalab-
bak immunrendszere erősebb, sokuknál az
esetleges fertőzés semmiféle tünetet nem pro-
dukál. Viszont aki vírushordozó, az fertőz, és a
beteg, idős ember szervezetét gyorsan legyűri
a kór. Ezért kell átalakítani a látogatási szoká-
sainkat, a személyes találkozásainkat idős hoz-

zátartozóinkkal. Persze az ellátásukért, a min-
dennapi étkezésük és egyéb, már kialakult
szükségleteik biztosításáért, a gyógyszereik ki-
váltásáért nekünk, gyerekeknek, hozzátarto-
zóknak személyes felelősségünk van. Kérem,
ne hagyja senki idős szüleit kétségek között,
többet beszélgessenek telefonon, internetes
lehetőségeken. Küldjenek az unokákról, déd-
unokákról több fotót, esetleg ebben az idő-
szakban ők is többször hívják fel idős nagyszü-
leiket. Pillanatnyilag veszélyhelyzet van
elrendelve, aminek feloldási idejét senki nem
látja. Ilyen még nem volt, tapasztalatunk, gya-
korlatunk az intézkedések meghozatalára
nincs. Figyeljük, hogy mások mit rendelnek el,
hol vezetnek be teljes zárlatot. Minden érintett
országban, így nálunk is az egyetemek bezár-
tak, az egyéb oktatási intézmények rendkívüli
nevelési szünetet rendeltek el a távoktatás le-
hetőségét kialakítva. Ugyanez lett az óvodák-
kal és a bölcsődékkel is. Feltételezem, hogy
ezek az intézkedések több családban is óriási
átszervezést igényeltek, mert még egyelőre a
szülők nagy többsége munkába jár. Már több
munkahely rendelte el az otthoni munkát, il-
letve szünetelteti a személyes ügyfélfogadást.
A gyermekétkezésről igény szerint természe-
tesen továbbra is az önkormányzat gondosko-
dik. Próbáljuk az egészségügyben dolgozókat
minél jobban megóvni a fertőzéstől, mert az ő
kiesésük lenne a legnagyobb katasztrófa
ebben a rendkívüli időszakban. A különösen
veszélyeztetett korcsoportba tartozó orvosun-
kat az országosan meghozott jogszabály alap-
ján kivettük a személyes kontaktust igénylő
gyógyításból. Felállítottunk egy előszűrő sátrat
az Egészségház udvarán, ahol kiszűrhető a be-
tegek olyan jellegű problémája, amivel nem kell
a rendelő folyosójáig, illetve az orvosokig sem
eljutnia a paciensnek. Minden, a nem sürgős-
ségi kategóriába eső egészségügyi vizsgála-

tokra illetve beavatkozásokra szintén későbbi
időpontban kerül sor. Minden rendezvényt, ami
április közepéig volt meghirdetve, sajnos a ki-
alakult helyzetre való tekintettel lemondtunk,
vagy elhalasztottunk bizonytalan időre. Lezá-
rattuk a játszótereket, hiszen a kültéri játéko-
kon megtelepedő vírus tovább fertőzhet.  

Sok rémhír, nem valós információ jelenik
meg különböző médiafelületeken. Ezek pánikot
kelthetnek, ami meggondolatlan és rossz cse-
lekvésekre késztethet bennünket. Kérek min-
denkit, hogy csak hiteles forrásokból tájékozód-
jon, az első és legfontosabb, hogy kövessük az
Operatív-törzs sajtótájékoztatóit, osszuk meg
a koronavirus.gov.hu híreit, tájékozódjanak
Dunavarsány Város Önkormányzatának hivata-
los honlapján és közösségi oldalán, ami folya-
matosan frissül mind a vírussal, mind pedig
egyéb témával kapcsolatban.

Most egy kicsit háttérbe szorulnak a város-
sal kapcsolatos egyéb ügyek, hiszen a napjain-
kat a percről-percre változó koronavírus helyzet
irányítja. Nem lehetünk elég elővigyázatosak,
minden utasítást tartsunk be, amivel védhetjük
önmagunkat, családunkat, embertársainak.

Csak remélni tudom, hogy mire olvassák
ezeket a sorokat, már túl leszünk a járvány ne-
hezén. Bízom benne, hogy mielőbb újra az is-
kolák padjaiban tanulnak majd a diákok, az
óvodánk csoportszobáiban játszanak ismét a
kisgyermekek, moziban, színházban, koncer-
teken és egyéb rendezvényeken szórakozha-
tunk, és szervezhetjük a nyári utazásokat, a
családi összejöveteleket.

Ehhez kérem mindannyiuk részéről a meg-
értést, a türelmet, a fegyelmezett, együttmű-
ködő magatartást.

Vigyázzanak magukra, jó egészséget kí-
vánok!

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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A járványügyi helyzettel és a város egyéb ügyeivel 
kapcsolatban csak hiteles forrásból tájékozódjon,

helyben a www.dunavarsany.hu oldalról vagy Dunavarsány
Város Önkormányzatának közösségi (Facebook) oldaláról.

Az önkormányzat további szerződött partnerei: 
Lakihegy Rádió – FM 107 (www.lakihegyradio.hu)
és DunaMédia Televízió (www.duna-media.hu).

A Dunavarsányi Napló jelen száma a március 23-án 
érvényes járványügyi helyzet alapján készült. Az azóta 

történt esetleges változásokat az újság nem tartalmazza!
Friss helyi információkról a fent közölt felületeken 

tájékozódhat!

Tájékoztató a házi karantén alatti ellátásról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján a

70. életévüket betöltött személyekről való gondoskodás, ha vállalják,
hogy a lakó- vagy tartózkodási helyüket nem hagyják el és erről az
önkormányzatot tájékoztatják, a települési önkormányzat polgár-
mesterének a feladata. Ezért a dunavarsányi házi karanténba helye-
zett személyek és a dunavarsányi 70. életévüket betöltött személyek
az alábbi telefonszámon jelezhetik a Dunavarsányi Közös Önkor-
mányzati Hivatalban az ellátás iránti igényüket:

+36 30 388 4538.
A megadott telefonszámon – a fent megjelölt igénybejelenté -

seken és ehhez kapcsolódó egyeztetéseken túl – semmilyen tájékoz-
tatást nem történik, azon hivatali ügyek nem intézhetők.



a koRonavÍRuSSal teRJeDnek a CSalÓk!
ne válJon álDozattá!

Legyen körültekintő, ha lakásánál, házánál
megjelennek védőruhát/maszkot viselő
személyek és felajánlják az ingatlan fer-

tőtlenítését, orvosi vizsgálatot, vagy korona-
vírus mintavételét öntől!

Koronavírus fertőzöttség kimutatására
alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik,
így az sem a gyógyászati segédeszközbol-
tokban, sem telefonon, sem személyesen
nem kapható! A fertőzés kimutatására szol-
gáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg kizá-
rólag állami egészségügyi ellátó rendszer-
ben végeznek!

Egészségügyi terméket csak hiteles forrás-
ból szerezzen be, ne dőljön be koronavírus
ellen hirdetett csodaszereknek!

Amennyiben hatóság tagjaként bemutat-
kozó személy csenget be önhöz, kérje az
azonosítást, kérdezze meg, honnan érkezett,
majd anélkül, hogy beengedné otthonába,

telefonáljon az adott ha-
tósághoz a valóságtarta-
lom ellenőrzése céljából! 

Ne feledje, a rendőr-
igazolványon azonosító
szám is szerepel, nem csak
a POLICE felirat!

Ha ön egyedül él, és
nincs olyan családtagja, ro-
kona, aki segíteni tudná a
mindennapokban a bevá-
sárlásban, gyógyszerei be-
szerzésében, kérje megbíz-
ható szomszéd segítségét,
vagy az önkormányzattól
kérjen segítséget, és csak azt a személyt en-
gedje be, akit a segítségnyújtásra kijelöltek az
önkormányzatnál és megneveztek! 

Amennyiben úgy gondolja, csalás áldoza-
tává vált, azonnal értesítse a rendőrséget!

A nap 24 órájában ingyenesen hívható
telefonszámok:

107 vagy a 112 (segélyhívó számok)

Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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Képviselői elérhetőségek

a koRonavÍRuS JáRvány 
már most befolyásolja gondolatainkat, csele-
kedeteinket, életvitelünket. Remélve, hogy az
intelmeket követjük, sorolhatom, hogy aki
csak teheti, kevesebbet mozdul ki otthonából,
kezünket sűrűbben mossuk, nem vagyunk ud-
variatlanok, ha mellőzzük a kézfogást, nem
vagyunk szeretetlenek, ha nem ölelkezünk, és
nem vagyunk barátságtalanok, ha szíveseb-
ben beszélgetünk az infokommunikációs és
távközlő eszközökön keresztül, mint szemé-
lyesen. 

És persze, bizonyára félünk. Félünk jobban,
mint általában. Pedig az sem kevés, ami a
mindennapos szorongásainkat jelenti, jelen-
tette járvány nélkül is. És ezek a félelmek mind
megmaradnak: régi betegségek, régi konflik-
tusok, megoldhatatlannak tűnő feladatok,
anyagi nehézségek, lelkiismereti rosszérzések
miatti aggodalmak, és akkor még nem beszél-
tem a betörőktől, a természeti és társadalmi
katasztrófáktól, a megöregedéstől, az elmú-
lástól való félelmeinkről.

És akkor jön a híre egy vírusnak, ami na-
pokon belül ezreket betegít meg, gyorsan ter-
jed, elérte hazánkat, talán a városunkat, talán
a szomszédunkat, talán már sokunkat. Lehet
ennyi félelemmel élni? Lehet ennyi félelemmel
alkotni? Lehet a családi és a társadalmi felada-
tainkat így elégséges módon elvégezni? Bizo-
nyára nem. Már a vírus nélkül is sokszor ag-
godalmakkal és félelmekkel terhelten néztünk
tükörbe, néztünk egymásra, néztünk gyerme-
keinkre. Mit tudunk ilyen helyzetben tenni? 

Kezdjük a gondolkodásunkkal, a raciona-
litásunkkal. Mert aki gondolkodik, abban van
valami olyan képesség, ami tudatosan fölveszi
a versenyt a gondokkal. Nem véletlen, hogy a
magyar nyelvben a szellemi, intellektuális mér-
legelés arra utal, hogy tudatosan szembené-
zünk azzal, ami nem az örömnek a forrása,
hanem sokkal inkább életünk megnehezítője.
A járvány egy össztársadalmi gond, amelyből
mindannyiunk fejére hull valamennyi. E nagy
gondot a hivatalosok és a szakemberek össz-
társadalmilag próbálják kezelni, enyhíteni és

legyőzni, de ennek van egy olyan része, amit
mindenkinek magának kell elvégeznie. A gon-
dolkodásunk eszköztárából tudatosan töre-
kednünk kell mindazoknak a csatasorba állí-
tására, amik észlelik és értékelik azt a sok jót,
amit általában természetesnek veszünk, rá se
gondolunk, és csak akkor tudatosítunk, ami-
kor hiányoznak. 

Ki az közülünk, aki minden reggel hálás
szívvel tekint a Napra, ami rügyfakasztóan
melenget és fényáradattal gyönyörködtet?! Ki
az közülünk, aki minden reggel arra gondol,
hogy milyen jó, hogy puha, tiszta ágyban
aludt, hogy várja a kényelmes, meleg-vizes
fürdőszoba, vagy legalábbis a komfortja mesz-
sze fölötte van a világ átlagának?! Ki az, aki
minden reggel megfogja hitvese vagy/és gyer-
mekei vagy/és szülei kezét, akikkel kórusba
mondja, „de jó, hogy vagyunk egymásnak”?!
Miközben mondjuk, hogy járványunk van, de
jó lenne, ha ezeket is mondanánk! Mert a jár-
vány bár plusz gondként adatott, de nem
vette el a felsorolt és még más számos jó dol-
got tőlünk.  

Továbbá hosszan lehetne sorolni, hogy ho-
gyan is alakult az emberiség, és azon belül a
magyarság és abban a mi családi sorsunk ge-
nerációról generációra. Így eljuthatunk oda,
ami nem sovány vigasz, ha józanul gondolko-
dunk arról, hogy mindig voltak megpróbálta-
tások. Az elmúlt 60 év volt csupán a magyar
történelemben, ami háborúság, természeti ka-
tasztrófa, nagyobb járvány és össznépi meg-
próbáltatás nélkül zajlott. Mielőtt nagyon pa-
naszkodnánk a mostani megpróbáltatás
miatt, lehet, hogy hálát adhatnánk a megelőző
60 év viszonylagos kényelméért, nyugalmáért! 

Persze a bagatelizálás mellett dramatizálni
sem kellene a helyzetet, hanem sokkal inkább
okosan védekezni és elkerülni a más népeket
már elért tragikus állapotot. Bárcsak ezeknek
a gondolatoknak nagyobb hatása lenne közöt-
tünk, mint azoknak, amelyek úgy tekintenek
a járványra, mintha már semmink nem lenne,
csak járványunk. 

És akkor még nem beszéltünk a lelkünk
érzékenységéről. A lelkünk tudja, hogy az
életnek nem csak hosszúsága/rövidsége van,
hanem minősége is. Tudja azt, hogy lehet,
hogy most ért a generációnk és az utánunk
következők generációja a vizsgához: milyen
erős a lelkünk és a jellemünk? Hol van a sze-
retetünk? Hol vannak mindezek, amikor nyo-
más alá kerülünk? Erősítsük meg, támogassuk
meg a lelkünket a tudatunkkal, a tudatunkat
pedig a lelkünkkel, hogy a vizsgaidőszaknak
ebben a szakaszában, és ha kell, a sokkal ne-
hezebb szakaszában is, élet és halál kérdései
körül az emberi méltóságunk csorbát ne
szenvedjen. 

De még ennél is van több! Mert ebben a
nagy feladatban sem vagyunk egyedül –
mondják a krisztusi hittel megáldott emberek.
Én pedig még azt is hiszem, hogy ez a krisztusi
ajándék sokkal többünkben van, mint ahányan
ezt engedjük felszínre jutni, szavakba formá-
lódni és cselekedetekbe testesülni. Legtöbben
ezt az isteni ajándékot elfojtják magukban,
mert nem látják annak forrását, Istent. Azt hi-
szik, hogy sérti az emberi fontosságukat,
nagyságukat, szabadságukat ez a nagyobb
Erő. Vagy elfojtják, mert nem trendi, mert nem
tömeges, mert úgy gondolják, „nem lesz tőle
több az asztalon”. Aztán bevallhatjuk, hogy a
vírust sem látjuk, de gonosz hatalma alatt
mégis rogyadozik a térdünk. Ha elég érzékeny
a lelkünk, akkor a láthatatlan Isten hatását is
érzékelhetjük. Csak az nem betegségben és
halálban, hanem gyógyulásban és feltámadás-
ban érzékelhető. Húsvéti győzelmes erőnk
lehet ez a hit a vírussal vívott harcunkban is.

A vírus már velünk van. Legyen velünk tu-
datosan pozitív és kreatív bölcsességünk, erős
lelkünk, föltétlen szeretetünk, valamint az élet
Urába vetett hitünk, és ezekkel fölfegyver-
kezve örüljünk mindannak, ami örömteljes,
műveljük mindazt, ami az életet szolgálja, és
reméljük mindazt, ami erőnk feletti.

Dr. Bóna Zoltán
református lelkipásztor

• Gergőné Varga Tünde polgármester
polgarmester@dunavarsany.hu
Online fogadóóra minden testületi ülést követő nap
este az önkormányzati Facebook oldalon

• Herczeg Mariann alpolgármester
herczeg.mariann@dunavarsany.hu
Online fogadóóra minden testületi ülést követő nap
este az önkormányzati Facebook oldalon

• Keresztesi Balázs alpolgármester
alpolgarmester@dunavarsany.hu
Online fogadóóra minden testületi ülést követő nap
este az önkormányzati Facebook oldalon

• Knul Andrea knul.andrea@dunavarsany.hu
minden hónap utolsó hétfőjén 16-17 óráig

• Kun László kun.laszlo@dunavarsany.hu
előzetes egyeztetés alapján

• Mekler Andrea
mekler.andrea@dunavarsany.hu
minden hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig

• Nagyné dr. Csobolyó Eszter
csobolyo.eszter@dunavarsany.hu
előzetes egyeztetés alapján

• Tiefenbeck László
tiefenbeck.laszlo@dunavarsany.hu
előzetes egyeztetés alapján

• Véghné Boda Ildikó
veghne.boda.ildiko@dunavarsany.hu
minden hónap utolsó keddjén 16-17 óráig

További képviselők

A személyes fogadóórák a járványügyi helyzet
miatt jelenleg szünetelnek, de kérdéseiket
természetesen e-mailben feltehetik.



IDŐSek eRŐSpuSztaI gonDozÓháza

A jelenlegi formában, azaz átmeneti
gondozóházként 2 éve működik az intéz-
mény. Jelenleg 28 fő elhelyezésére kaptak
engedélyt, akik túlnyomó részt 70-80 év fe-
letti idős emberek. Egy-két ágyas szobák-
ban kapnak elhelyezést minden nekik fon-
tos, és az ellátást nem zavaró személyes
holmijukkal. 24 órás felügyelettel, a szabá-
lyozásban meghatározott négyfős szakmai
létszám helyett 10 főnyi szakápolóval, két
kisegítővel és karbantartóval dolgozik a
gondozóház. A napi ötszöri étkezés biztosí-
tott, a mozgásukban korlátozottak számára
az akadálymentesített, parkosított környe-
zet adott. Dorottyáék minden napra prog-
ramokat szerveznek, legyen az séta a ha-
lastó körül, házi társasjáték verseny,
kertészkedés vagy madáretetés, de min-
denki megtalálja a számára kihívást jelentő
elfoglaltságot. Dorottya szavaiból sugárzik
az elhivatottság: 

A legfontosabb, hogy az idősek érezzék,
hogy fontosak. Mi nemcsak az ellátásukról
gondoskodunk, hanem meghallgatjuk őket,
beszélgetünk velük.
Sajnos vannak olya-
nok, akiket nem láto-
gatnak, de szeren-
csére ők vannak
kevesebben. Bizony
hatalmas az érdeklő-
dés, több mint tízsze-
res a túljelentkezés.
Minden jelentkező
befogadása előtt elő-
gondozást folytatunk,
mert szakápolás hiá-
nyában krónikus fek-
vőbetegek ellátását
nem tudjuk vállalni. 

Az új szakmai
koncepció szerint gondozóház helyett idő-

sek otthonaként
működik majd to-
vább az intéz-
mény. A szomszé-
dos munkásszálló
épületének átépí-
tése épp csak el-
kezdődött. Re-
ménység szerint
az új idősek ott-
hona 50 fő szoci-
ális ellátását lesz
képes biztosítani. 

Átlagon felüli, lépcsőzetes elhelyezést
szeretnénk biztosítani, ami az átmeneti jel-
legtől eltérően biztosítaná azon betegeink
további gondozását is, akik esetleg az idő
előrehaladtával már nem tudják magukat
ellátni. Köszönjük polgármester asszonynak
és az önkormányzatnak, hogy erejükhöz
mérten eddig is támogatták otthonunkat.
Az adófelajánlások mellett vállalati adomá-
nyozóink is vannak, például az ELMŰ több
alkalommal is támogatást nyújtott az intéz-
mény fejlesztéséhez, más cégek pedig pél-
dául csapatépítő foglalkozások keretében
szépítették a gondozóház kertjét – foly-
tatta Révfalvi Dorottya, aki elmondta, hogy
céltámogatásból a kertük számos facseme-
tével gazdagodott, de terveik között szere-
pel, hogy szalonnasütő helyet és egy kis ját-
szóteret is kialakítsanak, hogy ha majd újra
szabad lesz a bejárás, akkor a látogatóba
érkező unokák, családok együtt gyűjthesse-
nek élményeket idős nagyszüleikkel.

Reméljük, hogy intézményünk az utca
névadásának köszönhetően immáron a
Tündérfürt utca 2. számmal Dunavarsány

egyik nevezetes intézménye lehet – tette
hozzá Dorottya.

Az Ökumenikus Segélyszervezet a jár-
ványhelyzetre való tekintettel a közelmúlt-
ban hirdetett adománygyűjtést a honlapján.
Mindent megteszünk, hogy segítsük azokat,
akiket eleve nehéz helyzetben értek utol a
járvány következményei, illetve biztosítsuk
ellátottjaink számára a védekezés eszközeit.
Adományozni a www.segelyszervezet.hu,
valamint banki átutalással a 11705008-
20464565 számlaszámon lehet „koronaví-
rus” megjelöléssel – mondta el Révfalvi Do-
rottya, a gondozóház munkatársa.
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Révfalvi Dorottyával beszélgettünk az Erőspusztán immár két éve új kon-
cepcióval működő átmeneti gondozóházról. Speciális időben érkeztünk,
hiszen a veszélyhelyzeti időszakban az ápoltakkal nem léphettünk kap-

csolatba, így kívülről néztük meg, milyen is a létesítmény.



MegkezDŐDÖtt a habItat utCa
nyoMvonalának koRRekCIÓJa

Ajelenlegihez hasonló, megpróbáló
időkben a jó hírek a szokásosnál is na-
gyobb értékkel és jelentőséggel bírnak.

Ennek jegyében az elmúlt évek gyakorlatához
hasonlóan ezúton tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot arról, hogy a tervezési és engedélye-
zési szakaszt követően a Habitat utca korrek-
ciója – Búza utca és a Gömöry utca felújítása
elnevezésű beruházás második elemének ki-
vitelezése is megkezdődött. 

A projektum második részeként a meg-
rendelő önkormányzat a helyi úthálózat egy
már évtizedek óta fennálló problémáját kí-
vánja megoldani. A fejlesztés célja az, hogy
Habitat utcán – az Egészségház és Bajcsy-
Zsilinszky utca között – található „S-kanyar”
kiváltása megtörténjen. A tervek szerint az
S-kanyar helyett a Habitat utca az Egészség-
házat elhagyva – a jelenleg is uralkodó forga-
lommal összhangban – egy biztonságos köz-
lekedést eredményező, enyhe bal kanyart

követően egyenesen a Bajcsy-Zsilinszky utcá-
hoz fog csatlakozni. Az új nyomvonalról egy
elágazás vezet majd a Búza utca Vörösmarty
utca felé vezető szakaszához, amely a projekt
első üzemének részeként teljes felújítást nyert.
A beruházás keretében a jelenleg használt út-
burkolat és tartozékai is eltávolításra kerülnek,
a nyomvonalváltozás eredményeképpen kiala-
kuló terület későbbi hasznosíthatósága érde-
kében. 

Ami a fizikai megvalósítást illeti, az újon-
nan megépítendő útszakasz tekintetében a
Búza utca és a Gömöry utca felújítása során
alkalmazott technológia irányadónak tekint-
hető. Konkrétan, a megfelelő állékonyságot és
tartós használatot biztosító útalapra egy me-
legen hengerelt aszfaltréteg kerül, amelyet
mindkét oldalról süllyesztett betonszegély tá-
maszt meg. A biztonságos gyalogosközleke-

dés érdekében az új útszakasz mellett – a
meglévő járda folytatásaként – egy 1,5 méter
széles, térkő burkolatú járda is megépítésre
kerül, továbbá a teljes útszakasz mentén biz-

tosított lesz a közvilá-
gítás is. A tömegköz-
lekedés fenntartása
érdekében a buszme-
gálló az új útszakasz
mentén, az Egészség-
házhoz közelebb fog
elhelyezkedni. 

Minden erőnkkel
azon leszünk, hogy a
kivitelezés a lehető
legkisebb mértékben
akadályozza a közle-

kedést, mindazonáltal minimális korlátozá-
sokra számítani lehet, amelyekre tekintettel
szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Ahogy azt már eddig is megtapasztalhatták,
a munkaterület biztonsága érdekében meg-
tesszük a szükséges óvintézkedéseket.
Ugyanakkor tisztelettel kérjük Önöket, hogy
az érintett útszakaszokon a szokásosnál is fo-

kozottabb óvatosságot tanúsítsanak a közle-
kedők és a kivitelezésen dolgozók biztonsága
érdekében. Különös tekintettel a rendkívüli
helyzetre, kérünk mindenkit, hogy a külön-
böző szabadidős tevékenységük során a
munkaterülettől kellő távolságot tartani, és
erre a gyermekek figyelmét is felhívni szíves-
kedjenek. 

Előzetes terveink és az önkormányzattal
megkötött szerződés szerint ez év végéig a
munkálatok befejezésre, az új útszakasz pedig
átadásra kerül. Bízunk benne és mindent meg-
teszünk azért, hogy a kialakult helyzet gazda-
sági következményei ne gördítsenek elhárít-
hatatlan akadályokat a projekt terv szerinti
megvalósítása elé.

A projekt megvalósítá-
sáért felelős konzorcium ve-
zetőjeként bízunk abban,
hogy a kivitelezés szakszerű-
sége és gördülékenysége a
lakosság megelégedését és
örömét fogja szolgálni. 

GÉP-LIGET Építőipari 
Korlátolt  Felelősségű

Társaság
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A kivitelezéssel kapcsolatosan további
tájékoztatással munkanapokon 9-16 óra
között a +36/70 253-3298-as telefonszá-
mon állunk a tisztelt lakosok rendelkezé-
sére. Tekintettel a koronavírus-járványra,
személyes tájékoztatásra egyenlőre nincs
lehetőség.
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Akormányhoz hasonlóan az önkor-
mányzatok is úgy határoztak szerte az
országban, hogy lemondják a nyilvá-

nosra tervezett március 15-i ünnepségeket.
Dunavarsányban is az elővigyázatosság mel-
lett döntött a városvezetés, így elmaradt a hi-
vatalos program. Az Árpád Fejedelem Általá-
nos Iskola diákjai viszont, ha zárt ajtók mögött
is, de előadták az ünnepi műsort a művelődési
ház színháztermében. 

Az előadás felvétele megtekinthető az ön-
kormányzat Facebook oldalán, egy rövid
képes beszámoló pedig álljon itt ízelítőként

az 1848-49-eS foRRaDaloM éS 
SzabaDSághaRC hŐSeIRe eMlékeztünk



Ajárványveszély miatt ugyan elmaradt a hivatalos önkormányzati ünnepség, vá-
rosunk vezetői mégis koszorúval adóztak a '48-as hősök emlékének Dunavar-
sány négy helyszínén: a nagyvarsányi Petőfi Klubnál, a Petőfi Művelődési Ház-

nál, a Városháza előtt és a Hősök terén. Hozzájuk hasonlóan az intézmények és a civil
szervezetek vezetői is elhelyezték az emlékezés virágait.

MáRCIuS 15-én hIttel ünnepeltünk
Az elmúlt hónapok közbeszédében, kü-

lönösen szakmai és politikai körökben
sok vita folyt a nemzeti alaptantervről,

amellyel szemben a legnyilvánvalóbb kritika
azokat a részeket érintette, amelyekben a
nemzettudatnak, a hazaszeretetnek, a patri-
otizmusnak az ápolása, munkálása jelent meg.
Immáron a globalizmus ideológiává lett, és
ennek a nemzetellenes eleme visszhangzott
a kritikában. Van egy rémisztő latin mondás:
Ubi bene ibi patria. Magyarul: Ahol jó, ott a
Haza. Ez a világpolgárság, a kozmopolitizmus
jelszava. A gyakorlatban pedig ez azt jelenti,
hogy lehet, hogy jól érzed magad valahol, de
gyökértelen, hazátlan, manipulálható, sajnálni
való ember lesz az, aki így gondolkodik.

Március 15-ét, amelynek megünneplését
egy járvány ellehetetlenítette, a református
gyülekezetünk szívvel-lélekkel megünnepelte,
mert ez a hagyománya, amelynek természete-
sen biblikus alapja van. A magyar reformátusok
mindig a nemzeti függetlenség oldalán álltak,
mert vallották, hogy az Isten igéje a teremtéstől
a bábeli zűrzavaron át az utolsó ítéletig nemzeti
keretekben fogalmaz. A nemzetek fölött pedig
uralkodik, országol az Úr. Tehát a remélt hitel-
képesség érdekében latinul is megfogalmazott
birodalmi, globalista érdek jelszava: ahol jó, ott
a hazám, hitünk szerint, az Isten teremtő és
megváltó akaratával ellenkezik.

Mai igénk is világosan mondja, hogy két
úrnak nem lehet szolgálni. Ha megpróbálunk a
mindható Istennek is és a mammonnak is, tehát
az evilági globális érdekeknek, azon belül a saját
anyagi érdekünknek szolgálni, előbb-utóbb el-
billenünk óhatatlanul az anyag, az idő, a pénz,
a mammon oldalára. Ezzel el is veszítjük a hit,
remény, szeretet egyetlen forrását.

A magyar reformátusok nem véletlenül
tűzték zászlajukra, hogy Soli Deo Gloria, Egye-
dül Istené a Dicsőség. Életcélul pedig ennek a
dicsőségnek a szolgálatát tűzték ki. Mert köz-
vetlenül érezték, hogy mindenfajta más nem-
zeti vagy globális, evilági erő, mint a mammon
megtestesülései csak zavarnak abban, hogy az
Úr dicsőségéből a legjobb értelemben profitál-
janak, hogy Vele közvetlenül jó kapcsolatban
legyenek. 

A szeretetnek/szolgálatnak azonban van
hierarchiája és konzekvenciája. Az Istenszolgá-
latból/Istenszeretetből fakad, és abból követ-
kezik a hazának a szeretete és szolgálata. Per-
sze aztán jön a család, emberiség stb., de a
haza a második. A szolgálatunk nem kizáróla-
gos, nem valakit szeretünk valaki helyett,
hanem hierarchikus: Isten, haza, család, ember-
társ stb. rendjében.

2020. március 15-én Isten iránti hálával és
elkötelezettséggel, valamint Istenbe vetett hit-
tel mondhatjuk ki, hogy Istenszeretetünk és Is-
tenszolgálatunk után az esztendő minden nap-
ján hazánk szeretete és szolgálata a feladatunk.

„Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett
a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!”
(Lk 12,32). A mennyei országunkat és a Kárpát-
medencei országunkat. Ezért kényelmetlensé-
get is vállalva fordítjuk meg a „nemzetidegen
bölcsességet” és mondjuk nagy hittel így: Ubi
patria, ibi bene. Ahol a hazánk, ott jó nekünk.
Ott lehet és kell nekünk az Urat szolgálni, ha-
zánkon és hazánk népén keresztül is. 

Ámen.
A dunavarsányi református gyülekezet

presbitériuma
www.dunavarsanyireformatusok.hu

Facebook: Dunavarsányi Reformátusok

éRtékeS vagy!
Mostanában több olyan történetet

hallottam ismerőseimtől, amelyek
olyan barátokról, rokonokról szól-

tak, akik úgy érzik, nem ér semmit az életük,
akik azt mondják magukról, hogy nem valók
semmire. Nem tudnak örülni, mindent csak
negatívan látnak, nincs reménységük, nincs
céljuk, sőt, egyikük már az öngyilkosság
gondolatával is foglalkozott. Azt mondják,
nincs értelme az életnek, nincs miért felkelni,
küzdeni, tovább menni. De van!

Remélem kedves olvasó, te nem ebben az
állapotban vagy, de ha igen, akkor téged be-
csapott az ördög. Neki az a szórakozása, hogy
megtévesszen, romlásba vigyen minket. Pont
azt akarja, hogy te féljél, rettegjél, ne érezd jól
magad, érezd úgy, hogy kilátástalan az életed,
csinálj rossz dolgokat, süllyedj egyre mé-
lyebbre azért, hogy minél messzebbre vigyen
téged Isten országától. Nehogy arrafelé tarts.

Miért? Mert ő Isten ellensége, és szeret
szórakozni az emberekkel, szereti gyötörni
őket és azt akarja, hogy sokan kerüljenek
majd az ő országába.

De egy valamit tudnod kell. Isten már
régen legyőzte a sátánt, még a kereszten,
annak idején. Isten sokkal hatalmasabb, mint
az ördög. Az ördög fél Istentől, csak velünk
mer packázni, Vele nem.

Mi a megoldás? Ha Istenhez fordulsz, ha
segítségül hívod a nevét és elkezdesz enge-
delmeskedni az Ő útmutatásának, Ő értelmet
ad az életednek, a szomorúságodat örömre
fordítja, reményt, célt ad. Kicseréli az életedet,
új szívet ad neked.

Hidd el, hogy igenis értékes vagy, már csak
azért is, mert Isten alkotott téged. A tökéletes
Isten nem tud selejtes munkát csinálni. Ha
nem is vagy tökéletes, akkor is okkal vagy
olyan, amilyen. Isten tudja, miért.

Fordulj Isten felé és értelmet ad az éle -
tednek, megszabadít a szorongásaidtól, félel-
meidtől. Megláttatja veled az értékeidet, ész-
reveszed a jó tulajdonságaidat, és Ő megtanít
használni ezeket. Ne hallgass azokra a han-
gokra, amik mást mondanak!

Hogyan tudsz Istennel beszélgetni? Imád-
kozz hozzá és kérdezd, válaszolni fog. Olvasd a
Bibliát és rájössz, hogy az a sok ígéret, ami benne
van, neked szól. Isten ezek által szól hozzád.

„Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hoz-
zám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a
pusztulás verméből, a sárból és az iszapból.
Sziklára állította lábamat, biztossá tette lép-
teimet.” 40. zsoltár 2-3

Mihály Csilla baptista gyülekezet
www.dvbaptista.hu 
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KOSZORÚZÁSSAL EMLÉKEZTEK



Akereszténység köreiben évszázadok
óta kutatják Jézus Krisztus keresztjét,
hogy tudományosan megalapozott vá-

laszt adhassanak a még megválaszolatlan kér-
désekre. Talán meglepő lehet, de még a ke-
reszt alakjáról is eltérő elképzelések vannak.
Az egyes vallási irányzatok másként véleked-
nek például a kereszt formájáról is. A Katolikus
Egyházban az ún. latin kereszt az elfogadott
forma, amelyet a templomokon is láthatunk.
Krisztus keresztjének megtalálásáról Kaisza-
reiai Euszebiosztól tudunk meg a legtöbbet
„Vita Constantini” című művéből. A történet
szerint Constantin császár (272-337) édesanyja
sugallat hatására találta meg Jézus és a két
lator keresztjét a Golgota hegyén. Nagy Kons-
tantin császár a Golgota hegyén bazilikát
emeltetett, amelynek helyét úgy határozta
meg, hogy Krisztus sírjának és keresztje meg-
találásának helyét is magában foglalja.

A Katolikus Egyház
tanítása szerint az erek-
lyék olyan, nagy vallási
személyekhez köthető
tárgyak vagy testi ma-
radványok, amelyek a
hívek hitét erősíthetik.
Tiszteletük alapját az a
meggyőződés adja,
mely szerint az ereklye a
szent erejét, vagyis tulaj-
donképpen a szenten
keresztül Isten erejét
közvetíti. Közelében és
közvetítése által csodás
gyógyulások, megtéré-
sek és hasonló csodák
történnek. Az, hogy
ruhák által gyógyulá-
sok mennek végbe, a

B ibl i ában
is szerepel,
hiszen egy asszony úgy gyógyul
meg, hogy Jézus ruhájának a
szegélyét érinti. Az Apostolok
cselekedeteiben pedig arról ol-
vashatunk, hogy Péter köpe-
nyét viszik magukkal az apos-
tolok, hogy annak segítségével
gyógyítsanak.

A kisvarsányi Szent Kereszt
Templomba tehát Jézus Krisztus
Szent Keresztjének egy kis darab-
kája érkezett. Ezt a keresztet
megtalálása után először három
részre osztották: egyik darab ma-
radt Jeruzsálemben, másik Kons-
tantinápolyba, a harmadik pedig
Rómába került. A történelem
során a keresztet további ré-
szekre osztották, és a világban
immár nagyon sok helyen meg-
található. Magyarországon talál-
hatók még darabok Jézus Szent
Keresztjéből Pásztón és Péliföld-
szentkereszten, amely ősi zarán-
dokhely. A most Dunavarsányba
került Szent Kereszt darab egy
megszűnt szerzetesrend tulajdo-
nában volt, hosszú ideje vártam
már, hogy ide hozhassam.

Megpróbáltatások idején előtte leborulva
imádkozhatunk, a mostani járvány idején ez
segíthet az emberiségnek. Már nagyon várom
az időt, amikor újra szentségimádást tartha-
tunk, és kitehetem a hívek elé, valamint Áldást
adhatok vele. 

Itt is szeretném megköszönni a segítők-
nek, akik szerető odaadással veszik körül, és
tették láthatóbbá ezt a szent ereklyét, Jézus
Krisztus Szent Keresztjét.

Kis R. Sándor
plébános
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kRISztuS Szent keReSztJének egy DaRabJa
DunavaRSányba 
éRkezett

A keresztdarab hitelességét
igazoló pecsét
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DunavaRSány – a baJnokok otthona

Azt mindenki tudja, hogy a városban lé-
tezik a Merkapt-Mekler Sportegyesü-
let, amelyben kenusok pallérozódnak.

Azt talán már kevesebben, hogy a klubban
olyan sportolók is vannak, akiknek komoly
esélyük van az olimpiai szereplésre is – akár
már idén, ha lesz…

„A legfontosabb, hogy itt olyan munka
folyik, amire a szövetség is büszke, jók az
eredményeink és egyre többen igazolnak hoz-
zánk – mondta Mekler Andrea az egyesület
elnöke. – Sok utánpótlás sportolónk van, hi-
szen együttműködési megállapodásunk van
az Árpád Fejedelem Általános Iskolával, ahol
a testnevelés-oktatás keretében edzéselvű
testnevelés keretében ismerkednek meg a
gyerekek a kajak-kenu sportággal, és a felső-
söknek is szerepel a tanrendjében a vízi sport;
ők a túrázásba kóstolhatnak bele. Dunavar-
sányban nem kell toboroznunk, mert ismer-
nek minket, hiszen viszi a hírünket a szél. Har-
minc-, negyvenfős a kezdő csapatunk, aztán
20-25 sportoló már versenyeken is indul, az
U23-as vagy felnőtt kategóriában indulók
pedig már az olimpiai kvótáért is harcolnak.
Sokan vagyunk, bővelkedünk a jóban.”

A sikeres sportolók többsége saját neve-
lésűnek tekinthető, de olyan versenyző is
akad, aki riválisként figyelte és szerette meg
a klubot. Ehhez magas színvonalú szakmai
munka kell, amelynek vezetője Németh Sza-
bolcs, a klub szakosztályvezető-edzője, aki ko-

rábban kenusként világbajnoki harmadik he-
lyet szerzett. 

„Húsz éve vagyok a kenusportban, és ami-
kor befejeztem az aktív sportot, kerestem a
helyem, és végül úgy döntöttem, hogy nem
egy létező klubnál állok munkában, hanem
részt veszek egy újnak a megalapításában, és
ebben nagyszerű partner volt Mekler Andrea.
Akkor hat sportoló-
val indultunk el, de
ma már jóval többen
vagyunk, és akad
olyan versenyzőnk
is, aki olimpiai szám-
ban már hatodik volt
az Európa-bajnoksá-
gon, országos baj-
nokságon pedig a
harmadik helyen
végzett. Fejes Dániel
már az első lépések-
nél is itt volt, és ha
mindent megtesz,
valamint a feje is
rendben lesz, akkor minden esélye megvan
arra, hogy ott legyen az olimpián.”

A felkészülésen és a figyelmen kívül a sze-
rencse is kell a sikerhez. Emellett pedig egy
lelki plusz is, hiszen az, aki „mekleres”, kap
egy többletet.

„Mekler Laci bácsi, aki a helyi Matula bá-
csiként végezte a dolgát évtizedeken át, adta

nekünk azt a sportág- és víz szeretetet, ami
máshol nincs. Akik tőle megkapták ezt az élet-
érzést, már ide hozzák sportolni a gyerekeiket.
Ez egy olyan dolog, amit elmagyarázni nehéz,
de mi értjük és érezzük” – tette hozzá Németh
Szabolcs. 

A klub egyik legnagyobb ígérete a már
említett Fejes Dániel.

„Nagyon kemény sport ez, eléggé fáj a
vége mondjuk egy ezerméteres távnak –
mondja a sportoló. – Akad olyan edzés, ame-
lyen négyet-ötöt is menni kell egy ilyenből,
ezeken a foglalkozásokon nem nagyon szeret-
jük a sportágat. Én azóta vagyok itt, amióta
létezik az első egyesület, az első edzésen is itt
voltam. Szerencsés voltam, hogy már a lege-
lején itt lehettem. Tavaly az U23-as világbaj-

nokságon döntősök voltunk, vagyis az ered-
mények is jönnek. Minket tartanak a párizsi
csapatnak, vagyis a 2024-es olimpiai részvé-
telre tartanak minket esélyesnek, de mi bízunk
benne, hogy már az idei válogatón is el tudjuk
érni a szereplést.”

Már ott tartunk, hogy a nagy kluboktól
igazolnak ide a sportolók. Ilyen Lelovics Dávid
is, aki az UTE-ból szerződött Dunavarsányba. 

„Nagyon megtetszett az, ami itt van –
mondta a kenus. – Úgy a munka, mint a han-
gulat kiemelkedő, nagyon örülök, hogy Duna-
varsányban lehetek. Már biztos vagyok benne,
hogy csak jó lehet ez a kapcsolat. Jó csapat
alakult itt ki. Támogatjuk, szinte húzzuk egy-
mást, szép sikerek állnak még előttünk.”

A Merkapt-Mekler Spotegyesületről
riportműsor is készült a Lakihegy Rá-
dióban, amely visszahallgatható a
rádió honlapján a Hangos archívum-
ból (Itt élünk című műsor) ezen a lin-
ken: http://lakihegyradio.hu/hangos-
archivum/itt-elunk-2020-marcius-10
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pályázat a „kénySzeRSzünet” IDeJéRe
AMűvelődési, Oktatási és Sport Alapít-

vány online közösségi akcióba hív min-
den dunavarsányi gyermeket és felnőt-

tet azzal a céllal, hogy osszuk meg egymással,
ki, hogyan és mivel tölti a „kényszerszünet”
idejét.

Várunk fényképet, rajzot, esszét, verses
költeményt mindennapjainkról, amelyek közül
városunk Facebook oldalán heti rendszeres-
séggel a legjobbat megjelentetjük.

Az alkotásokat minden hét péntekéig vár-
juk a következő drótpostára: drcsobolyoesz-
ter@gmail.com (Művelődési, Oktatási és Sport
Alapítvány, Nagyné dr. Csobolyó Eszter).

A megjelenő alkotások díjazásban része-
sülnek.

A Kuratórium megbízásából:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter

elnök

átMenetIleg neM 
látogathatÓ a SpoRtpálya

éS a SpoRtCSaRnok

Tisztelt Szülők, 
Sportolók és Szurkolók!

A Dunavarsányi TE az országos járványve-
szély idejére felfüggesztette a kézilabda
szakosztálynál a sportcsarnokban, a futball
szakosztálynál pedig a Halász Lajosné utcai
sporttelepen tartott edzéseket.
Ezzel párhuzamosan a Magyar Kézilabda
Szövetség, valamint a Magyar Labdarúgó
Szövetség is leállította a bajnokságokat, így
mérkőzésekre sem kerül sor Dunavarsány-
ban, és a sportlétesítmények is zárva tartják
kapuikat.
Bármilyen egyéb változásról a DTE honlap-
ján és közösségi média felületein adunk
friss tájékoztatást.

Megértésüket ezúton is köszönjük!

A DTE elnöksége

„Megtöretett a teste…”
TRIANON 100

évfordulója alkalmából a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány
o n l i n e - k é p e s l a p g y ű j t é s i

közösségi akciót hirdet.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázaton minden dunavarsányi gyermek és felnőtt, baráti kör, civil szervezet valamint
intézmény indulhat. 

Az akció célja, hogy a pályázaton részt vevő minél több, a felhívás megjelenését követő
elektronikus feladási dátummal ellátva, az anyaországtól elszakadt terület településéről
online-képeslapot gyűjtsön. 

Az üzenetben kérjük, hogy Trianonhoz kapcsolódó vers, próza, vagy saját gondolat szere-
peljen. 

A képeslapokat 2020. május 29-ig lehet eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési, Oktatási és Sport
Alapítvány, Nagyné dr. Csobolyó Eszter, drcsobolyoeszter@gmail.com 

Az eredményhirdetésre 2020. június 4-én a Trianoni közösségi napon kerül sor. 

A képeslapgyűjtési akció díjazása: 
1. helyezett 20.000 forint
2. helyezett 10.000 forint
3. helyezett 5.000 forint 

dr. Csobolyó Eszter
elnök
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DunavaRSány utCaneveI
BEFEJEZŐ  RÉSZ

Amint az előző részben jeleztem, Nagy-
varsányon még az 1940-es évekre vo-
natkozóan sem találkoztam hivatalos

utcamegnevezésekkel, csak azonosító szá-
mokkal. Egy 1941-es adóív például Dunanagy-
varsány 77. címen értesít egy mai Béke utcai
lakost a rá kivetett évi adóról.

Kisvarsányon 1942-ben kezdődnek na-
gyobb számban a hivatalosan is dokumen-
tálható utcanévváltozások. A ’30-as évek-
ben még egységesen Új telepnek, majd
Ujhelyi telepnek nevezett területet utcákra
tagolják.

Ekkor tűnik fel az iskolai anyakönyvekben
a Nagyvarsányi út, a Liliom utca (ma: Erkel F.
u.) és a Horthy Miklós utca (ma: Vörösmarty
M. u.) megnevezése. A vasút túloldalán a Te-
mető u. (ma: Damjanich u.) az újdonság.

Az 1943-as év a Hősök emlékműve május
30-i ünnepélyes felavatása után a következő,
máig meglévő megnevezésekkel ajándékozta
meg településünket: Hősök tere, Honvéd u.,
Hősök útja. (Ez utóbbi  –  bármily meglepő  –
előtte a Viola u. nevet viselte!) Megjegyzendő,
hogy a régi, Wéber Százados István kezdemé-
nyezésére felállított hősi emlékművön II. világ-
háborús elesettként a következő nevek szere-
peltek ekkor: nagyságos vitéz Horthy István
kormányzóhelyettes, Fonódi Sándor, Takács
János. (Fonódi Sándor fiának köszönhető a ma
látható, 1993-ban készült új emlékmű.)  Ebben
az évben lett a Wesselényi utcából Halász La-
josné utca, Halász Lajos kérésére, aki a Kossuth
L. utcai házát adományozta községháza céljára
településünknek ennek fejében. (A mai város-
háza elődjéről van szó.)

1945 természetesen
új változtatási folyamatot
indított el. A Horthy Mik-
lós utcát azonnal ,,vissza-
keresztelték" a terület
hajdani birtokosának, Uj-
helyi Antalnak a nevére.
Sokáig persze az ő úri
neve sem ragyoghatott
egy olyan utcatáblán,
melynek egyik nevezetes
lakója MDP-titkár volt,
így hát 1948-tól Somogyi
Béla, a Horthy-rendszer
egyik újságíró áldozata
lett az új névadó. Ebben az évben kapta a
,,kis" sorompóval szembeni Fő utca is a mos-
tani Bajcsy-Zsilinszky nevet. (A ,,kis" sorompó
egyszerű csapórudas sorompó volt, a ,,nagy"
sorompó fémráccsal ellátott ,,szakállas" so-

rompó.)
1949-ben Gróf Tisza

István neve sem csengett
már igazán jól, Széchenyi
utca lett belőle. A Liliom
utca pedig a 32 álnevű
Ságvári Endre legismer-
tebb nevét vette fel. Ek-
kortól olvashatjuk az isko-
lai anyakönyvekben a
Görgey (hajdani Appo-
nyi?), a Tompa M., a Dózsa
Gy. (hajdani Levente?), a
Damjanich (hajdani Te-
mető u.), a Bem J. és a
Gyóni G. elnevezéseket.

Nagyvarsány Dunavarsány II. kerületeként
szerepelt a postai címzéseken, így nyugodtan
adtak a tanácsrendszer beköszöntével olyan
utcaneveket, amelyek Kisvarsányon szintúgy
megvoltak. A Szent Imre utcából Kossuth L. u.
lett, de találkozhattunk a Rákóczi, az Iskola, a
Baross és a Petőfi utcanevekkel is. Ezeket
aztán a nagyközséggé alakuláskor, 1977-ben
meg kellett változtatni, mert az ,,egységes"
Dunavarsányon természetesen nem viselhette
két utca ugyanazt a nevet. A Kossuth L. u. a
Kertész, a Rákóczi u. a Nyár, az Iskola u. a Bar-
tók B., a Baross u. a Sport, a Petőfi u. pedig a
Tavasz u. nevet nyerte az új ,,keresztségben".

A helyi népnyelv használta még Nagyvar-
sányon a Választó utca nevet a mai Templom
utca esetében az ,,Alvég, Külváros" (keleti

rész) és a ,,Felvég, Belváros" (nyugati rész) el-
különítésére, Kisvarsányon pedig a Cseresz-
nyés utca elnevezést is a mai Vörösmarty ut-
cára és a Hősök útjára a házak előtt viruló
cseresznyefák miatt.

1990-nel a ,,legújabb korba" lépünk. A
képviselő-testület határozata értelmében a
Ságvári E. utcából Erkel F., a Somogyi B. ut-
cából Vörösmarty M., a Lenin utcából Te-
mesvár, a Kilián Gy. utcából pedig Kölcsey F.
utca lett.

Léleksimogató határozatuk volt sokunk
számára az, hogy 2004-ben a hajdani pedagó-
gusföldeken fölépült Nyugati lakópark néhány
utcáját régi, nagyszerű tanítóinkról, tanáraink-
ról: Csorba Dezsőről, Gömöry Ferencről, Mal-
mos Józsefről, Százados Istvánnéról, Tömös-
váry Sándorról és arról a Mártonyi Károlyné
Sári néniről nevezték el, aki először írta az is-
kolai anyakönyvbe az utcaneveket.

Kohán JózsefA Hősök emlékművének felavatása 1943. május 30-án

Az Ujhelyi-kert

Bejelentőlap az Ujhelyi utcába



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja 2020. április14

Nem érzed jól magad a munkahelyeden?
Egyhangúvá vált a napi rutin, unalmasak a
feladatok és nem találsz már benne kihívást?

Nézz körül Európa vezető jakuzzi gyártójánál, a Wellis Dabasi gyár-
tócsarnokában! Gyere el hozzánk gyárlátogatásra keddenként 
9 órakor és ismerj meg valami újat, ami felpezsdíthet, felrázhat! 

Bővülés miatt több munkakörbe is keressük új, lelkes kollégánkat,
így ha fával, műanyaggal, szerszámokkal vagy akár gépekkel 
szeretsz foglalkozni, megtalálhatod nálunk a helyed.

Hidd el, nem is vagyunk olyan messze, mint ahogy azt gondolnád!

Csatlakozz Te is a dabasi Wellis világsikeréhez!

GÁZSZERVIZ! Bármilyen típusú gázkészülék javítása! 
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. Tel.: 06/20 922-0552

Bár még mindig elég szeszélyes az idő-
járás, most már sürget az idő, hogy el-
kezdjünk dolgozni a kertünkben. Remé-

lem, már mindenki előkészítette az ágyásokat
a vetéshez, ültetéshez.

A fűszerkertünkben vágjuk vissza alapo-
san a növényeinket. A fagyos idő elmúltával
kiültethetjük a paradicsompalántákat a vég-
leges helyükre, és a balkonra is nagyobb
edénybe kitehetjük. Ügyeljünk arra, hogy táp-
anyagban gazdag, közepesen kötött talajba
kerüljenek. A paprikapalánták csak a fagyos-
szentek után kerüljenek ki a szabadba.

Remélhetőleg már az egynyári virágok faj-
táit is kiválasztottuk, így amikor a fagyok el-
múlnak, biztonsággal kiültethetjük azokat. Az
egynyári virágok helyét bőséges trágyázás
előzze meg, így várhatunk csak bőséges vi-
rágzást.

A szobanövényeink meghálálják, ha friss,
tápanyagban gazdag földbe ültetjük át őket.

Edénynek, amibe átültetjük, célszerű egy méret-
tel nagyobbat választani. A földnek is igazodnia
kell növényünk fajtájához. Ha nem vagyunk
benne biztosak, inkább kérjük ki szakember ta-
nácsát. Nyári gondozásukról később írunk.

Mediterrán növényeink egy alapos met-
szés és lemosó permetezés után kerüljenek ki
nyári helyükre. Ők is meghálálják a friss, táp-
anyagban dús földet. Számukra szerezzünk be
tápoldatot is.

Következő alkalommal folytatjuk a szoba-
növények tartásának ismertetését.

Az elmúlt napok történéseinek margójára:
„ha növényt ültetsz, azt jelenti, hogy hiszel a
holnapban”.

A következő klubnapunkról tájékoztatást
a későbbiekben adunk. Addig is jó kertészke-
dést, jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Budafoki Katalin 
elnök, Kertbarát Klub

06/20 804-0673

zÖlD keRt – avagy hÍRek a keRtbaRát klub
életébŐl

Délegyháza

KÉNYELMES ALAKFORMÁLÁS
INFRAFÉNY ÉS MÁGNESTERÁPIA
GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS

EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028

www.infratrainerdelegyhaza.hu

GARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉSGARANTÁLT KALÓRIAVESZTÉS
EXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉSEXTRA GYORS MÉREGTELENÍTÉS

INFRATRAINER DÉLEGYHÁZA
2337 Délegyháza, Fűzfa utca 11.
Bejelentkezés: 06 30 152 0028
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BETONRENDELÉS

Dunavarsány
 Vörösmarty u. 2434/3

30/969-1124, 30/617-8304
info@dunad.hu

 mixerbeton, ckt
 estrich beton
 sóder, homok
 termőföld, murva

 cement, mész
 zsákosanyagok
 szállítás, daruzás
 gépi földmunka
 térkövek
 kerti lapok

 kertépítő elemek
 betonblokkok
 betonvas
 téglák
 áthidalók
 födémgerendák

www.dunad2010.hu
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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
Egészségház I. em.
Rendelés: K: 12-16; Sz: 8-12; 
Cs: 12-16; P: 8-12
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

GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
rendelési időben 06/70 203-6341
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 9-12
Egészséges tanácsadás:  K: 13-14
Dr. Zsiros-Antóni Krisztina Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
06/24 521-124 
Gyermekorvosi rendelés: H, K: 9-12; 
Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
10-12 gyermekorvosi rendelés; 
Cs: 15-18; P: 9-12

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovács Flóra területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
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. 06/20 337-6421
www.dvvg.hu; E-mail: info@dvvg.hu
Weöres Sándor Óvo da 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
VERTIKÁL Nonprofit Zrt./Multiszint Kft.

Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig.
2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
06/30 665-4021

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Dunavarsányi 
Kirendeltsége Árpád utca 7. 

Gyámhivatal: 06/70 436-4005
Hatósági: 06/20 249-4218

Közvilágítás hibabejelentés 06/80 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.

06/30 703-3955; 06/30 236-4884
Református Egyházközség 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia 06/24 472-017
Ráckevei Földhivatal 06/24 519-300, 
5193-310, Fax: 06/24 519-301

Közérdekű telefonszámok

A "MISA" ALAPÍTVÁNY HÍREI
Tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy a Magányos Időseket Segítő
Alapítvány irodájának vezetékes  telefonszáma megváltozott. Új
számunk: 06/24 660-633. A mobilszám változatlan: 06/30 222-3535.
Továbbá a május 3-án, vasárnapra tervezett anyák napi ünnepi
műsor az országos helyzetre való tekintettel elmarad, terveink sze-
rint – amennyiben azt a körülmények lehetővé teszik - egy későbbi
időpontban rendezzük meg.

A kuratórium nevében: 
Dr. Gligor János

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, köz-
érdekű írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen megjele-
nését. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a cikkek rövidítéséhez, szer-
kesztéséhez 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


