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Fertőtlenített közterületek

A

koronavírus elleni védekezés jegyében
április 10-én megkezdődtek a közterületi fertőtlenítési munkálatok a városban, amit az önkormányzat megrendelésére a

G

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. alvállalkozója végzett el folyamatosan. A cél az volt,
hogy Dunavarsány közigazgatási területén
megtörténjen az olyan közterületek fertőtle-

nítése, ahol sok ember akár külön, akár csoportosan megjelenik. A buszmegállók megtisztítása után a padok fertőtlenítése következett.

pOlgármesteri döntések
a veszélyhelyzet idején

ergőné Varga Tünde polgármester aszszony a képviselő-testület hatáskörében eljárva
- a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
által összeállított, a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát érintő intézményi átszervezéssel és az ahhoz tartozó szakmai
alapdokumentum-módosítással egyetértett,
és véleményéről haladéktalanul tájékoztatta a
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központot;
- az önkormányzat tulajdonában lévő
036/40, 036/51, 036/52, 036/55, 036/56 és

4889 hrsz-ú, támogatással érintett ingatlanok
haszonbérbeadása tárgyú, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő 4680-4887,
4888/1-12 és 4888/13 hrsz-ú ingatlanok bérbeadása tárgyú pályázatok eredményét megállapította;
- a veszélyhelyzetre való tekintettel az
egyesületek, sportegyesületek és alapítványok
támogatására kiírt pályázati eljárást, illetve az
országos sportági szakszövetség tagjaként a
sportág versenyrendszerében résztvevő sportszervezetek támogatására kiírt pályázati eljá-

rást a veszélyhelyzet fennállásáig, illetve a 2020.
évi költségvetés veszélyhelyzet következtében
várható módosításáig felfüggesztette;
- a veszélyhelyzetre való tekintettel úgy
döntött, hogy a 2020. évben a Dunavarsányi
Városnapok rendezvénysorozat nem kerül
megrendezésre, a programsorozat keretében
tartandó, központi Trianon-megemlékezés elmarad, az egyéni megemlékezés lehetőségének biztosítása mellett, illetve a veszélyhelyzet
fennállása alatt az egyéb önkormányzati rendezvények sem kerülnek megrendezésre.

Segít az önkormányzat
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 polgármesterének a feladata. Ezért a dunavarsányi, házi karanténba helyezett személyek
és a dunavarsányi 70. életévüket betöltött személyek továbbra is az alábbi telefonszámon jelezhetik a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatalban az ellátás iránti igényüket:

+36 30 388 4538

A megadott telefonszámon – a fent megjelölt igénybejelentéseken és ehhez kapcsolódó egyeztetéseken túl – semmilyen tájékoztatást nem történik, azon hivatali ügyek nem intézhetők.
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kedves dunavarsányi lakOsOk!

É

rezzük, látjuk, hogy a természet felülkerekedik a téli hidegen, a hosszú, sötét
nappalokon. Minden lassan virágba
borul, kizöldül, kivilágosodik, pont úgy, ahogyan ez megszokott az idők kezdetétől. Ez a
tavasz mégis más, mint a többi!
Egy valamivel gazdagabb lett ez a kikelet az
egész világon, mégpedig egy koronával, ha egy
kicsit a humor oldaláról közelítem meg. Pedig ez
nagyon is komoly, már pár hónapja szinte minden gondolatunk a komolyabban hangzó COVID19 vírus körül mozog. Az önkormányzat év végén
betervezett munkaprogramja, valamint a Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényprogramja egy pillanat alatt okafogyottá vált. Azt
gondoltuk mindig a képviselőkkel, hogy a bevételeink csökkenése fogja majd néhány rendezvényünket szolidabbá tenni, próbáltuk is már ezt
az idei költségvetésben realizálni. Nem egyszerű
a már megszokott színvonalból visszavenni,
netán egy hagyományossá vált eseményt ritkítani, vagy nem megrendezni. Ez egy lassabb folyamat, hogy a lakosság szokja a másképpen
szervezett programokat. Aztán még itt vannak
egy adott év ünnepei, kiemelkedő eseményei,
amelyekről a megemlékezés természetes és illendő. Ezt a fajta gondunkat levette a vállunkról
a vírus, egyik napról a másikra szüntettünk meg
mi, vagy szüntetett meg központilag a jól ismert
operatív törzs minden csoportosulással együtt
járó tevékenységet. Elmaradt a március 15-i ünnepség, csak kis létszámban lehetett a megemlékezés koszorúit elhelyezni az 1848-49-es hősök
emlékhelyeinél. Több civil szervezet élt a lehetőséggel, és a négy emlékező helyen tucatnyi virág
és koszorú jelezte az ünnepet. Ezúton szeretnék
minden egyesületnek és szervezetnek köszönetet mondani azért, hogy vállalták a „Maradjunk
otthon!” felszólítás ellenére is a koszorúzást.
Az iskolások otthon tanulnak, a kisebbek a
szüleikkel játszanak, a 65 év felettiek vásárlási
kijárását központilag korlátozták délelőtt 9-12
órai időben. A fertőzés ellen folyamatos fertőt2020. május

lenítéssel és szájmaszk viselésével védekezünk.
Elmaradnak a nagy családi összejövetelek, a rokonlátogatások, a kerti partik, a közös kirándulások, a nagy túrázások és minden, amin az egy
háztartásban élőkön kívül többen részt vennének. Áthelyezik a tavaszi és nyári esküvők időpontját a házasulandók őszre vagy a következő
évre. Határozni kellett a közeljövőben tartandó
városnapi rendezvényekről is, amelyek legnagyobb sajnálatomra június elején szintén elmaradnak. Amíg a veszélyhelyzet fenn áll az országban, addig nem rendezünk nagyobb
létszámú programokat, valamint a civil szervezetek, az alapítványok és egyházak támogatását is felfüggesztettük.
Nem rég volt húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe, ebben az időszakban emlékezünk Jézus halálára és feltámadására. Csendben és otthon készültünk e jeles ünnepre,
elmaradtak a templomi látogatások, a feltámadási körmenet, az ételszentelés és a kedves
szokás, a locsolkodás. Feltűnően kihaltak voltak
a város utcái, soha nem látott, jövés-menés nélküli ünnepet élhettünk meg. Elfoglaljuk magunkat családi körben – már több mint egy hónapja
tart a mozgásunk korlátozása –, de a húsvét
ünnepe volt az első nagy próbatétel mind a felnőtteknek, mind pedig a gyerekeknek a koronavírus általi fertőzés elkerülése végett hozott
intézkedések betartására. Az ellenőrző hatóságokkal együttműködve állapítottam meg, hogy
Dunavarsány lakossága nagyrészt betartja a
jelen helyzetre vonatkozó szabályokat, türelemmel és fegyelmezetten kezeli a veszélyhelyzettel
együtt járó kellemetlenségeket. Mindenkinek
embert próbáló időszak ez, és még nem is látjuk a végét! Az önkormányzatra most számos
feladat hárul, az esetleges új, korlátozó intézkedéseket nagyon felelősségteljesen és körültekintően kell meghoznom. Az ország, a főváros és Pest megye fertőzési térképét látva
elszomorító a tény, hogy április közepéig több
mint 150 vírus okozta halálesetet regisztráltak,
Budapest a mi megyénkkel a legfertőzöttebb.
Dunavarsány tekintetében viszont jobb statisztikát tudok közölni, hiszen jelen pillanatban 7
fő áll járványügyi megfigyelés alatt, ami azt jelenti, hogy az érintetteknek a kijelölt lakcímen
– karanténban – kötelező 14 napig tartózkodniuk, annak elhagyása nélkül, amely időtartam
a vírus aktiválódásának ideje. Halálesetről, fertőzöttekről, kórházi kezelés alatt állókról nincs
tudomásom a városunkban. Mivel nem tartom
Dunavarsányt egy, a turisták által aktívan látogatott településnek, így még nem hoztam a
lapzárta idejéig újabb korlátozásokat a más településekről ide érkezők kitiltása érdekében.
Dunavarsányi Napló

A rendőrség és a polgárőrség hétvégéken
fokozottabb ellenőrzést tart a jobban látogatott
területeken – pl. Duna-part –, és azok eredményeinek kiértékelése hozhatja meg a következő
hetek szigorításait. A napjainkat főleg a vírus
jelenléte szabályozza, és példaértékű, ha valaki
felajánlást tesz. Rengeteg figyelmeztetés hangzik el a fertőtlenítés fontosságáról, ezért is nagy
a jelentősége Ekker Tibor úr, a Cleansberg Kft.
tulajdonosa felajánlásának, aki 850 liter fertőtlenítőszert ajánlott fel ingyenesen Dunavarsánynak. A szert megfelelő hígítás után a Városgazdálkodási Kft. dolgozói juttatják ki a
közterületekre és a buszvárók környékére. Köszönöm a felajánlást Ekker úrnak.
Most, amikor a legtöbb időt a házunkban
töltjük, akkor az indokolt lakáselhagyások során
talán még jobban igényeljük a szépet magunk
körül. Ezért jelent üde színfoltot a sok nyíló virág
az ágyásokban, amelyet továbbra is kellő figyelemmel és gondossággal ápolnak a Kft. dolgozói.
Bizakodunk, hogy lesz még zsongás, lesznek nagy
családi séták, zenés rendezvények, visszaáll minden a régi kerékvágásba, és akkor majd rácsodálkozunk a villanyoszlopok virágzuhatagjaira, az
üde és ápolt zöldterületekre, a színes virágágyásokra. Most mindenkinek fontosabb teendői vannak, de mi a várost nem hanyagolhatjuk el. Ezért
is folynak a kátyúzási munkák, a játszóterek felújításai, a közterületek, parkok rendbetétele. Jó
ütemben halad a Habitat utcai útépítés, és lassan
elindul a kerékpárút kivitelezése is.
Azzal is tisztában vagyok, hogy ez a válságos helyzet nagyon sok családot érint anyagilag
is. Már többen elveszítették a munkájukat, vagy
jobb esetben csökkentett munkarendben dolgoznak, vagy fizetésnélküli szabadságon tartózkodnak, várva az újra munkába állás lehetőségét. A képviselő-testület által korábban
megalkotott szociális rendeletben az eddigi lehetőségek mentén támogatjuk a rászoruló családokat. Ha szükséges, akkor a veszélyhelyzet
miatt elmaradt feladatok költségei lesznek átcsoportosítva a szociális kiadásokra. Jelenleg
még nem jelezték tömegesen az ilyen jellegű
problémákat az illetékes osztályunk felé, de ha
szükséges, akkor új határozatokat kell hozni a
megsegítés érdekében.
Kérem továbbra is ugyanezt a hozzáállást
Önöktől, kísérjék figyelemmel az önkormányzat
híreit minden médiafelületen, hogy naprakész
információjuk legyen a jelen időszak döntéseiről. Figyeljenek és vigyázzanak magukra, egymásra és idős hozzátartozóikra, hogy minél kevesebb veszteséggel éljük túl ezt a járványt.
Gergőné Varga Tünde
polgármester
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CsakhOgy aztán,
majd ha ember kell a gátra, …”

akkor Pest megye polgárai, különösen is Dunavarsány lakossága megmutatta jószándékát, tenni akarását és helytállását április 21én a Soli Deo Gloria Közösségi Ház Ágnes
termében a megyei véradáson.

Nincs még egy ilyen hely az országban!
– összegezte a Vérellátó munkatársa a
résztvevő önkéntesek létszámát: 57 fő adott
vért – 71 megjelentet regisztráltak –, és sajnos így tucatnyi jelentkezőt kellett elküldeni
a felszerelés hiánya miatt. Örömmel és hálaadással nyugtázzuk ezt a nagyon szép
eredményt!
A program lebonyolításában Veresegyházi Béla segítségét külön is köszönjük!
Mit csinálunk? Kérdezi Vörösmarty Mihály 176 évvel ezelőtti, fenti versrészletében.
Felelhetjük ma, a korona-vírus járvány idején
sokan és büszkén, hogy nem maradtunk
hátra!

Nagyné dr. Csobolyó Eszter
szervező,
Pest Megyei Civil Információs Centrum
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kátyúzásOk a
várOsban

A

jó idő beálltával megkezdődött Dunavarsányban a belterületi
utak javítása. A munkagépek folyamatosan járják a város útjait,
és idővel igyekeznek mindenhová eljutni. Lapzártánkig az alábbi
utak kátyúzása történt meg:
Nyárfás sor, Duna-parti bejárat az 51-es út felől, Duna sor, Duna
part, Árnyas utca, Pozsonyi utca, Diófa utca, Szabadkai utca, Pozsonyi
utca, Epres utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Diófa utca, Eötvös utca, Deák
Ferenc utca, Bethlen Gábor utca, Arany János utca, Kolozsvári utca,
Csermely utca és Csermely köz (Forrás Lakópark), Völgy utca.

Eötvös utca

körvOnalazódik az új útszakasz
Deák Ferenc utca

J

avában zajlik a Habitat utca nyomvonalának korrekciója. Az újonnan megépítendő
útszakasznál a Búza utca és a Gömöry
Ferenc utca felújítása során alkalmazott technológiát követi a kivitelező, vagyis a megfelelő

2020. május

Bethlen Gábor utca

állékonyságot és tartós használatot biztosító
útalapra egy melegen hengerelt aszfaltréteg
kerül, amelyet mindkét oldalról süllyesztett betonszegély támaszt meg. A biztonságos gyalogosközlekedés érdekében az új útszakasz

Dunavarsányi Napló

mellett – a meglévő járda folytatásaként –
egy 1,5 méter széles, térkő burkolatú járda is
megépítésre kerül, továbbá a teljes útszakasz
mentén biztosított lesz a közvilágítás is.
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virágOs dunavarsány

A

tavasz beköszöntével virágba borult a város,
ami nem csupán a természet megújító erejének, hanem a Városgazdálkodási Kft. munkatársainak is köszönhető.
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„kertbarát” hírek

E

z a tavasz más, mint az eddigiek. Már
mindenki kívülről fújja a kényszer szülte
szlogent: Maradj otthon! A szorgos kertészeknek van hát mit tenniük a ház körül, az
időjárás is kedvez nekik ebben. A melegebb
napok beköszöntével egyre többen vágynak
arra, hogy szépítsék környezetüket. Segítsé-

V

gükre vannak ilyenkor a kertészeti árudák, elárusító helyek, hogy beszerezzék a kiültetendő
növényeket.
Szinte mindent vethetünk és ültethetünk
szabadföldbe. Ez alól kivétel a paprika, a kabakosok, a bab stb. Ezek csak a májusi fagyok
elmúltával kerüljenek állandó helyükre. Időt

virágOs varsány

árosunkban hosszú évtizedek óta tapasztalható az önkormányzat, valamint
egyre nagyobb aktivitással a lakosság
törekvése a környezetszépítése, a kulturált városkép kialakítására. A szépet, a kulturált környezetet szerető dunavarsányi lakosokat kérjük, hogy kapcsolódjanak be ebbe a nemes
versengésbe.
A verseny célja a környezetbarát, kulturált
városkép kialakítása, az itt élő emberek életminőségének javítása, a vendégváró kertvárosi városkép kialakítása, a magyar kertkultúra
ápolása, kiterjesztése.
E városszépítésre rendezett versenybe benevezhetnek:
- családi és lakóparki házak,
- lakóterületek (utcák, utcarészek / minimum 3 porta).
A verseny elbírálásánál a következő szempontok a mérvadók:
- családi ház, lakóparki ház kategóriában
az udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély zöld

növényi és virágdíszítése, esztétikai összhatása;
- lakóterületek (utcák, utcarészek) kategóriánál a közterület parkosítása, rendezett,
ápolt, kulturált összképe, a zöldterület együttes hatása.

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.
Beérkezési határidő: 2020. szeptember 30.

A Helyi Értéktár Bizottság képviseletében: Nagyné dr. Csobolyó Eszter, elnök
Dunavarsányi Kertbarát Klub nevében: Vargáné Budafoki Katalin, elnök
2020. május
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Jelentkezési lap
Jelentkező neve:
_______________________________
Címe:
_______________________________

A pályázati fotókat kérjük a drcsobolyoeszter
@gmail.com e-mail címre, vagy a következő
intézményeknél elhelyezett jelentkezési ládákba eljuttatni: Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár, Soli Deo Gloria Közösségi Ház.
Szükség esetén kérje a fotózáshoz a segítségünket!
A verseny elbírálása október elején várható, és az ünnepélyes eredményhirdetés
díjátadással 2020. október végén lesz.
A program megvalósulásában részt vevő
társszervezetek: Pest Megyei Civil Információs
Centrum, Dunavarsányi Kertbarát Klub.

Bővebb információ a 06/30 287-0283-as és a 06/20 804-0673-as telefonszámon,
vagy a drcsobolyoeszter@gmail.com és a kbudafoki@invitel.hu címen kérhető.

spórolhatunk, ha cserepekbe vetve, a lakásban
előneveljük őket.
A gyepet hetente tartsuk karban, tápozzuk, öntözzük.
Mediterrán növényeinket – ha eddig nem
raktuk ki a szabadba – szoktassuk az erős
napsugárzáshoz.
Azokat a szobanövényeinket, melyeket a
szabadban tartunk a nyáron, átültetést követően szintén szoktassunk a szabad levegőhöz.
Ez a terasz vagy a kert félárnyékos helye legyen. Idővel kijjebb is rakhatjuk őket.
Ha nincs kertészkedésre alkalmas helyünk,
akkor se csüggedjünk, mert a teraszunk is alkalmas lehet erre. De erről majd a következő
újságban írunk bővebben.
A Helyi Értéktár Bizottság egy felhívással
fordul városunk lakóihoz, mely kertészkedésre,
szépítésre szólít fel minden varsányi polgárt.
Csatlakozzunk minél többen a „Virágos Varsány” pályázathoz! Legyünk minél virágosabbak, ha már úgyis otthon kell maradnunk!
Budafoki Katalin
elnök, Kertbarát Klub 06/20 804-0673

Telefonszáma:
_______________________________
E-mail címe:
_______________________________
Kategória (a megfelelő aláhúzandó)
- Családi ház, lakóparki ház
- Lakóterületek (utcák, utcarészletek)
Dátum:
_______________________________
Aláírás:
_______________________________
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gOndOlatOk az Online Oktatásról

A

mikor megkaptuk a példa nélküli feladatot, az első reakciónk az volt, hogy
ekkora változás, a hagyományos iskolai tanításról az online oktatásra való átállás
júniustól szeptemberig is hatalmas feladat
lenne, nemhogy péntekről hétfőre. Szinte lehetetlennek tűnt a kihívásnak megfelelni, de
meg kellett oldani.
Az első nagy kérdés az volt, hogy miként
biztosíthatók ennek alapvető feltételei, a kapcsolattartás, az eszközökkel való ellátás. A hétvége lázas munkával telt. Az osztályfőnökök segítségével összegyűjtöttük a tanulók e-mail
címeit és felmértük, hogy kinek nincs megfelelő
eszköze, internet elérhetősége. A feltételeket
csak napok alatt sikerült biztosítani. Volt, hogy
a családok egymás között szervezték meg a támogatást, s kaptunk külső segítséget is Labbanc
Miklós és Rozbora Zoltán urak felajánlásával.
Ennek ellenére még mindig van olyan diákunk,
aki nem tudott bekapcsolódni a digitális okta-

tásba. Számára heti tananyagot biztosítunk a
hagyományos módon és eszközökkel. A legfontosabb az volt, hogy az első tanítási naptól meg
tudjuk oldani a gyerekekkel való kapcsolattartást, hogy elkezdhessük az érdemi munkát.
Fontos feladat volt a tantestületi értekezleten kialakítani az alapvető szabályokat a további
működést illetően. Most különös hangsúlyt kaptak a szabályok, a rend, a rendszer, a napi rutin,
ami biztonságot ad. Fontosnak tartjuk, hogy
amennyire csak lehet, az iskolai napirendhez igazodva folyjon a gyerekek élete.
A tartalmi munkát illetően alapvetésünk az
volt, hogy a tanulóknak legyen rendszeres, a
tanrendhez igazodó feladata. A készségtárgyakat illetően projektjellegű, többhetes feladatokban dolgozunk. A tartalom és a forma is folyamatosan változik, finomodik, de fontos
hangsúlyozni, hogy legfőbb törekvésünk, hogy
a követelményekhez igazodó, követhető és teljesíthető legyen.

Természetesen minden jó szándék és törekvés ellenére vannak nehézségek. Egyelőre nem
látjuk a végét, hogy meddig kell így tanulnunk.
Ez a helyzet mindenki számára nagy próbatétel.
Még soha nem volt ekkora szükség az együttműködésre. A jelen, rendkívüli helyzetben az iskolai élet minden szereplője arra kényszerül,
hogy kilépjen a komfortzónájából, s több energiát fektessen a szükséges napi tevékenységbe,
mint azelőtt. Persze mindenkinek más a napi
lecke, a megoldandó feladat. De egy fontos kérdés azonos mindannyiunk számára: tudunk-e,
akarunk-e tanulni? Erről a helyről is üzenem, sohasem késő! Itt egy merőben új helyzet, egy lehetőség. Tessék nekilátni! Mindig csak kis lépésekben, mindig csak az adott, napi feladatra
koncentrálni! Menni fog!

kispajtásokat és a kedves óvónéniket, akiket
már nagyon hiányolnak. Az első hetekben tettem rá kísérletet, de hamar beláttam, hogy én
„csak” az anyukájuk vagyok, és amellett, hogy
próbálok néha feladatokat adni számukra, nem
szabad egész nap animálnom őket. Szerencsére itt a tavasz, sokat vagyunk a kertben, felfedezünk, beszélgetünk, közösen végezzük a
házimunkát, főzünk, sírunk és nevetünk, néha
egymás agyára megyünk, hogy aztán újból
őszintén örülhessünk egymás társaságának és
annak, hogy most van időnk mindenre. Ez egy
csapatjáték, amiben csak úgy nyerhetünk, ha
a család minden tagja beleadja és kiveszi a
saját részét.
Mészáros Anita vagyok, három gyermekem van, 1., 7. és 9. osztályosok.
Bevallom, aggódva vágtunk bele az
online-oktatásba. Fogja-e bírni az internet, ha
mindannyian egyszerre dolgozunk itthonról?
Van-e elég eszközünk? Hogyan tudok majd
dolgozni, ha közben velük is kell foglalkoznom... Szerencsére hamar kiderült, minden
elég, minden működik, a nagyok, ahogy eddig
is, most is önállóak, teszik a dolgukat. Nap
végén mindig megbeszéljük, mindenkinek sikerült-e teljesíteni a napi feladatát, van-e fennakadás.
A kicsivel már picit nehezebb a dolgom.
A napi munkám mellett még tanító néni is
lettem.

Azt eddig is sejtettem, hogy tanárnak lenni
igencsak nagy erőpróba lehet. De hogy ekkora? És nekem csak egy nebulóval kell megküzdenem... Előbb-utóbb azért mindig elkészülnek a feladatok. Néha juti-falatokkal, néha

Vas Zoltánné
igazgató,
Árpád Fejedelem Általános Iskola

OtthOni tanulás szülői szemmel

S

Sütő Andrea vagyok, három gyermek
édesanyja. Az online oktatásra való átállás meglepően zökkenőmentesre sikerült
nálunk, a nagylányom az első napokat kifejezetten várta, és hatalmas lendülettel vetette
bele magát a feladatokba. Azóta persze – kamasz lévén – némileg csökkent a buzgósága,
de annak fényében, mennyire fontosak ebben
a korban a kortárs kapcsolatok, teljesen természetes, hogy hiányzik neki az iskola, amit
korábban elképzelni sem tudtunk volna. Hála
a tömegkommunikáció nyújtotta lehetőségeknek és az osztálytársak közötti gyors információáramlásnak, minden kérdésre és problémára
hamar találunk megoldást. A két óvodáskorú
kisfiammal már nem ilyen egyszerű a helyzet.
Sajnos nem tudom egyszemélyben pótolni a
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kis zsarolással (felhívom a Kati nénit...), néha
nevetve, néha üvöltve, de valahogy azért mindig túl leszünk rajta. Szerencsére csodálatos
tanító nénijeink vannak, nem terhelik túl a kicsiket.
Mint minden rosszban, ebben a mostani
helyzetben is vannak jó dolgok. Nagyon sok
időnk szabadult fel, mióta tart a „karantén”,
próbáljuk kihasználni és olyasmire fordítani,
amire máskor esetleg nincs idő. Sokat mozizunk együtt, a lakás minden pontján építettünk már bunkert, szóláncot játszunk a mezőn
sétálva, gyakrabban tudunk együtt ebédelni.
Persze várjuk a végét, de biztos vagyok
benne, hogy lesznek dolgok, amik hiányozni
fognak ebből az időszakból.
2020. május

az összezártság öröme és nehézségei
– tanáCsOk a psziChOlógustól –

A

nevem Gruber Orsolya, a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola
iskolapszichológusa vagyok. Az intézmény 753 tanulójából közel száz diák járt
már nálam tanulási zavarok, viselkedési
problémák, családi zűrök vagy a társak piszkálódása miatt.
Iskolapszichológusi munkámat az iskolabezárás idején online folytatom. A konzultációk telefonon és videóhívás keretében zajlanak. Keresnek szülők, és a gyerekek is.
Kevesebb esetem van, mint személyesen, az
iskolában, és a fókusz is áttolódott. A tanulási
zavarok részben most a szülők vállát nyomják, a „zaklatók” pedig nem találkoznak fizikailag az „áldozatokkal”, így az ilyen jellegű
problémák egy időre szünetelnek. Nincs verekedés, lökdösődés, gúnyos megjegyzések. Bár
az online zaklatás/csúfolódás továbbra is jelen
lehet, ezeket igyekszünk figyelni, és a gyerekek tudják, hogy továbbra is fordulhatnak
hozzám vagy a tanáraikhoz. A zárkózottabb,
bizonytalanabb gyerekek fellélegezhetnek, ők
jobban viselik ezt a helyzetet. A szociálisabb,
barátkozóbb nebulókat viszont jobban megviseli a társak hiánya.
A koronavírus-járvány miatti iskolabezárás egy új, sosem tapasztalt helyzetet teremtett, új kihívások elé állította a tanárokat, a
gyerekeket, és főleg a szülőket. A dunavarsányi tanárok bravúros gyorsasággal vették fel
a ritmust, és álltak át az online oktatásra. A
gyerekek, akik eleinte örültek a nem várt szabadságnak, ügyesen belerázódtak az otthoni
tanulásba. A szülőknek jutott a legnehezebb
feladat: sokan elvesztették az állásukat,
mások továbbra is be kell, hogy járjanak az
óvintézkedések megtartásával, míg a legtöbben otthonról próbálják ellátni a munkájukat,
miközben a háztartást vezetik, és tanulnak a
gyerekekkel. A kisebbek még az online tanári
2020. május

útmutatás mellett is igénylik a személyes
részvételt, a felnőtt segítségét, de a nagyobbak mellé is le kell időnként ülni, ellenőrizni,
kikérdezni az anyagot, magyarázni, terelgetni.
Szinte megugorhatatlan feladatnak érezhetik
a szülők ezt a sokszoros nyomást: a megélhetés gondjai, az otthoni tanítás és a házimunka, megfejelve az állandó összezártsággal, az idősek ellátásával és a fertőzés miatti
aggodalommal – ember legyen a talpán, aki
nem veszíti el a lelkesedését egy idő után…
A gyerekeknek elsősorban nem a tanulás
megváltozott formája okoz gondot, sokkal inkább az, hogy életükben először heteket, hónapokat kell a társaik nélkül eltölteniük. Az
egyke gyerekek, és akiknek nincsenek korban
közeli testvéreik, még inkább ki vannak téve
a magány okozta hatásoknak. Hiába szeretjük
a gyerekeinket mindennél jobban, a kortárs
kapcsolatokat egy szülő sem tudja pótolni. Hiányzik nekik a kis barátokkal a sutyorgás, a
közös rajzolás, focizás, nevetgélés, szaladgálás. Vannak dolgok, amiket egy gyerek csak
egy másik gyerekkel tud megbeszélni.
Fura változásokat figyelhetünk meg a
gyermekeinken. Néhányan alvászavaroktól
küzdenek, akár fél éjszakát is ébren forgolódva tölthetnek, vagy letargiába zuhannak,
mintha hirtelen semmi sem érdekelné őket.
Mások legszívesebben a képernyőt bambulnák 20 órát egyhuzamban, megint mások
folyton ennének. A mozgásmennyiség hirtelen csökkenése is rossz hatással van rájuk, a
hirtelen felszabaduló energiáikat viszont nem
mozgással vezetik le, sőt mintha még fáradtabbnak tűnnének, mint a rendszeres edzések és udvari szaladgálások idején. A kamaszok esetleg a szerelmüket hiányolják, órákig
telefonálnak bezárkózva, és nehezen fogadják el, hogy most bizonytalan ideig nem találkozhatnak.
A család teljes összezártsága elméletben
szuper, de a valóságban még csak kevesen
próbálták ilyen szinten megvalósítani. Nyaralások idején mindenki megy mindenfelé, városnézés, sport, kirándulás, strandolás a napi
program, együttlétekkel, közös étkezésekkel
tűzdelve. Ez azért egészen más, mint a mostani helyzet, amit nehezít, hogy nem látjuk a
végét, nem tudhatjuk, mennyi ideig kell ezt
elviselnünk. Növekedhet a feszültség, robbanhatnak a mélyben húzódó viták, elszabadulhatnak az indulatok. Nagyon fontos ebben a
helyzetben megtartani a család egységét, és
Dunavarsányi Napló

békére törekedni, akár kompromisszumok
árán is. Az együtt töltött időt csapatépítésre
használhatjuk, beszélgetéssel, társasjátékozással, közös sporttal, tánccal, nevetéssel tehetjük színesebbé.
Nekünk, szülőknek kell összetartanunk a
családot, elsimítani a konfliktusokat, és kialakítani a békés egymás mellett élést,
„meg nem támadási szerződéssel”. Ehhez viszont az kell, hogy mi magunk is kiegyensúlyozottak maradjunk. Próbáljunk minden
nap időt szakítani arra, hogy egy kicsit egyedül lehessünk, átgondolhassuk a teendőinket, és rendezzük sorainkat. Most talán nehezebb fizikailag elkülönülni a családtól, de
mindenkinek jár egy kis énidő. Lehet ez egy
kis kertészkedés, egy jó fürdő, egy séta (persze betartva a távolságot), vagy 15 perc meditáció. Érdemes mindenkinek megtalálnia
azt a területet, ahol önmaga lehet: akár
zenét hallgat, kézimunkázik, olvas, keresztrejtvényt fejt, akár kimegy egyedül kocogni
vagy biciklizni, kipróbál egy új receptet, vagy
rendezgeti a fényképeit. Ne féljünk egyedül
maradni a gondolatainkkal!
A család életébe pedig vigyünk új, „karanténos” rendszert, tervezett napirenddel.
Akár táblázatban is követhetjük, kinek, mikor,
mi a feladata. Fontos, hogy ne csak a kötelező (iskola, home office, házimunka) kerüljön
bele, hanem a lazulás és a sport is. Kapjon helyet a „csendes pihenő” is, amikor mindenki
önállóan foglalja el magát, kivonulva egy kicsit az állandó együttlétből. Ez lehetőséget ad
a veszekedő testvéreknek arra, hogy megnyugodjanak, egymástól külön. Vonjuk be a
gyerekeket is a házimunkába, legyenek kisebb
feladataik, és itt az idő, hogy megtanítsunk
nekik pár hasznos dolgot a főzés, a barkácsolás vagy a javítások terén. Kerítést festeni
már Tom Sawyer is szeretett, az ebéd elkészítése, a gomb felvarrása, a fűnyírás vagy a villanykörte kicserélése is csak a hasznukra
válik. És ne feledjük, a nevetés gyógyít! Nézzünk vicces filmeket, meséljünk vidám történeteket, és képzeljük el, mit fogunk először
csinálni, ha feloldják a vesztegzárat.
Gondoljunk bele, mire szeretnénk emlékezni, amikor pár év múlva visszanézünk a
karantén idejére: arra, hogy milyen rossz volt
összezárva, mennyit veszekedtünk, vagy
pedig arra, hogy a különleges kihívás és
közös élmény mennyire összehozta a családunkat.
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Online közösségi akCióba

hív a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány
minden dunavarsányi gyermeket és felnőttet
azzal a céllal, hogy osszuk meg egymással, ki,
hogyan, mivel tölti a „kényszerszünet” idejét.
Várunk továbbra is fényképet, rajzot, esszét,

verses költeményt mindennapjainkról, amelyek közül városunk facebook oldalán heti
rendszerességgel a legjobbat megjelentetjük.
Az alkotásokat minden hét péntekéig várjuk a következő drótpostára: Művelődési, Ok-

Az első hétre Kovács Laura
imádságos üzenetét továbbítottuk.

tatási és Sport Alapítvány, Nagyné dr. Csobolyó
Eszter: drcsobolyoeszter@gmail.com.
A Kuratórium megbízásából:
Nagyné dr. Csobolyó Eszter
elnök

Április 22-én, a Föld napján
Kecseti Szilvi rajzát osztottuk meg.

„Kedves Isten! Add, hogy újra járhassunk iskolába!
Ámen”

Portik-Cseres Éva költeményével kívántunk reményteljes nagyhetet!
Remény
Kell-e több a reménynél,
mely lelket simogat,
van-e más mit remélni,
ha hited rég elhagy?
Nem tudod a választ sem,
már nem is kérdezel,
nem tartozol válasszal,

ha senki nem figyel.
De kell, hogy lásd a szívet,
mely érted dolgozik,
adj esélyt a hitnek,
várj a holnapig.
Szeretve vagy vakon,
ha el is felejted,

mondj igent a jóra,
ha nehezen is megy.
Kérj áldást emberre,
és benne leszel te,
adj erődből másnak,
visszakapod te.

Áldott húsvéti ünnepet kívántunk Tóthné Bíró Katalin fényképmontázsával!

Készülnek a maszkok a
család apraja-nagyjának
10
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Krumplis kenyér mangalica
zsírral, kecsketejjel

Tojássaláta készül
fürjtojásból
2020. május

peCséthasználat dunavarsányban

V

i. rész

árosunk régi pecsétjeinek közlési ötletét Nagy Lajos Zoltán, Taksony község története című, 2008-ban megjelent könyve adta,
mivel Dunavarsány 1875-től 1947-ig Taksony külterülete volt
közigazgatási szempontból, s így nem meglepő, hogy az elöljárósági
és az iskolai pecsétek feliratain Taksony neve is szerepelt ekkoriban.
Településünk saját, hivatalos megnevezése így alakult az idők folyamán: 1907-ig Dunavarsány- illetve Dunakisvarsány-puszta, 1907 és

Postai pecsét 1909-ből ,,Kisvarsány - 909 júl 14 N" felirattal. A levelezőlapot, melyen a bélyegző szerepel, Ady Endre Kolozsvárról küldte
falunkba Bíró Vera kisasszonynak, Vészi József
főszerkesztő unokájának. Érdekes, hogy akkoriban a feladó és a fogadó posta bélyegzője is
szerepelt a küldeményen! (Molnár Ágnes, a
Régmúlt idők fotói Dunavarsányról c. oldal
szerkesztőjének közzététele alapján)

Iskolai pecsét 1914-ből, felirata: ,,Pest-PilisSolt-Kiskún VM. - Taksony, Dunakisvarsány Községi Elemi Népiskola"

Községpecsét 1943-ból, felirata: ,,Taksony
Község - Dunakisvarsány Pusztai - Községi
Elöljárósági Kirendeltség - 1943"
2020. május

1910 között Nagyvarsány és Kisvarsány, 1910 és 1947 között Dunanagyvarsány és Dunakisvarsány, 1947 és 1948 között egységes faluként Szabadvarsány, majd 1948-tól ismét Dunavarsány. (A két falurészt 1948tól 1977-ig I. kerületnek – kisvarsányi rész – és II. kerületnek –
nagyvarsányi rész – nevezték.) És most lássunk néhányat a régmúlt
idők bélyegzőiből!
Kohán József

Postai pecsét ,,Dunakisvarsány 934 nov 8"
felirattal

Postai pecsét ,,Dunakisvarsány 939. ápr. 16."
felirattal

Iskolai pecsét 1943-ból, felirata: ,,Taksony-Dunakisvarsányi Községi Elemi Iskola". (Az 1920as és 1930-as évekbeli iskolai körbélyegzőn érdekes módon csak Taksony neve szerepelt!)

Községpecsét 1928-ból, felirata: ,,Pest-PilisSolt-Kiskun Vármegye - Dunakisvarsány pusztai elöljárója"

Állomási bélyegző 1944-ből, felirata: ,,M.Á.V. Dunakisvarsány - 944 már 30"

Állomási bélyegző 1945-ből, felirata: ,,M.Á.V. Dunakisvarsány - 945. V. 12. 01."
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Feltámadtam, és újból veled vagyOk, alleluja!

A

mikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak
ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól
való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett,
megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!”
Jézus megjelenik a tanítványoknak
(Jn 20;19)

Egyszer hallottam egy prédikációban erről
az egy szakaszról egy hosszabb elmélkedést, és
húsvétkor azóta is mindig eszembe jut, már a
készület ideje alatt.
Az elmélkedés az utolsó vacsora és a kereszthalál eseményeihez kapcsolódik. Érdemes
végig gondolnunk, hogy mindenki elhagyta Jézust akkor, amikor a leginkább mellette kellett
volna állniuk. A húsvéti események sorában ez
is egy fájó pont: az ember hátat fordít az Emberfiának. Sokan ennél is messzebb mentek:
gyűlölték és megvetették Őt. Jézus mégis az Úr
bocsánatát kérte az emberek számára a ke-

A

mikor március közepén bejelentették,
hogy az oktatás átáll digitálisra és a gyerekek online, otthon fognak tanulni,
akkor azt gondoltam, hogy ez nem fog menni.
Ezt nem lehet megoldani több okból sem. Még
talán a matek, magyar, természettudományi tárgyakkal, nyelvekkel, úgy ahogy megoldható az
online oktatás, de a készségtárgyak, mint a rajz,
technika, ének esetében ezt nem lehet kivitelezni. Nem is beszélve a zeneoktatásról, pl: egy
zongoraóra, hogy lesz megoldva? Másrészt a
családok fel vannak-e készülve az online világra,
vannak-e eszközeik, ismereteik? Harmadrészt a
tanárok értenek-e annyira a digitális dolgokhoz,
hogy meg tudják tartani az órákat?
Ezek a gondolatok kavarogtak bennem a hír
hallatán, és magamban az volt a válaszom, hogy

resztre szegezve. Ez számunkra érthetetlen,
mert mi, emberek valószínűleg azt tartanánk
igazságosnak, ha Isten megbüntetné azokat,
akik keresztre feszítették Megváltónkat. Azonban Jézus ezt tanítja nekünk, mikor Mátét meghívja a tanítványok közé: „Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok és
nem áldozatot” (Mt. 9;13) És Jézus nem érte be
ennyivel, nemcsak az Atya bocsánatát kéri számunkra, hanem ő maga is már akkor megbocsátott. Mert amikor kereszthalála után első
ízben találkozik a tanítványokkal, akik elhagyták
őt, nem mást mondott, mint azt, hogy „Békesség nektek!”. Nem hánytorgatta fel, hogy azért
ennél igazán többet várt volna tőlük, vagy legalább Pétertől, aki külön megígérte neki, hogy
inkább meghal, de nem hagyja el. Senkire nem
haragudott, nem szerette volna utólag megbeszélni a dolgokat, helyre tenni, hogy ki, hol rontotta el. Nem. Egyszerűen szeretett és szeret.
Ezen elgondolkodva, erre rácsodálkozva érthetjük meg Szent Pál szeretethimnuszát, aki

pont erről az isteni szeretetről ír: „A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem
gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.”
Ennél tökéletesebben nem is lehetne leírni
azt a szeretetet, amit Jézus érzett és érez az
emberek iránt. Ami miatt képes volt a megváltás nagy művét véghezvinni, ami által engedelmes tudott lenni az Atya akaratának egészen a
kereszthalálig. És ez a szeretet sugárzott szavaiból a tanítványokkal való első találkozásakor is.
A jelenlegi nehéz helyzetünkben merítsünk
mi is ebből a szeretetből, vegyük észre a körülöttünk élő embereket, akik esetleg pont a mi
segítségünkre szorulnak! És legyünk türelmesek, próbáljunk meg igazán szeretni!
dr. Biksi Otília

nem, vagy legalábbis csak soká, mert sok még a
hiányosság. És megcsináltuk, pár nap alatt, ha
nem is tökéletesen, de működik.
Tudom, hogy minden oldalon emberfeletti
erőbedobás kellett hozzá, de túl akarjuk élni ezt
az időszakot, ezért megteszünk mindent. Isten
alkotta belénk a túlélés képességét. Furcsán
hangzik, de ezt a világot is túl kell élnünk, nem
szabad leragadnunk a földön, hiszen a mi igazi
hazánk odaát van. Isten ezt is belénk programozta, csak az ördög mesterkedései miatt már
ezt elfelejtettük, mert ő arról akar meggyőzni
minket, hogy itt kell mindenkin átgázolva jól
éreznünk magunkat.
Nem is arról van szó, hogy a földön sanyarognunk kell, hanem arról, hogy mennyei kincseket kell gyűjtenünk a földiek helyett. Jóban kell

lennünk Istennel, követnünk kell Jézust, meg kell
tanulnunk szeretni és szolgálni a másik embert.
Ha túl akarjuk élni a földi létet és a mennyben is
élni szeretnénk, annak csak egy módja van. Elfogadni Jézus váltságát. Húsvétkor emlékeztünk
arra, hogy Isten Fia, aki miattunk lett ember,
meghalt értünk, hogy mi élhessünk általa. Ez az
ajándék alanyi jogon jár, de el kell fogadni, másképp nem lehet örök életünk.
Kívánom, hogy ebben a reménytelennek
tűnő világban, most, ebben a nehéz helyzetben,
éljük át Isten megmentő szeretetét, Ő adjon nekünk békességet minden körülményben!
Mihály Csilla
baptista gyülekezet
www.dvbaptista.hu
fb: baptista.dunavarsany

túlélési ösztön

A Soli Deo Gloria Közösség
elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2018. évi személyi jövedelemadójuk 1%-áról 2019ben javára rendelkeztek.
Ennek kapcsán Egyesületünk 44.614 forint bevételhez
jutott, amely összeget elsősorban ifjúsági, szociális és
kulturális célra fordított.
A továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket személyi jövedelemadójuk 1%-áról adóbevallásuk alkalmával
a 18269947-1-13 adószámunk megjelölésével.
Az ezúton befolyt összeget a jövőben is az említett
célok mentén kívánjuk városunk javára fordítani.

A Magyarországi Református Egyház
a dunavarsányi gyülekezetén keresztül is köszönetet mond mindazoknak, akik
a 2018. évi személyi jövedelemadójuk 1%-áról 2019-ben javára rendelkeztek.
Egyházunk fél évezredes legszebb hagyománya, hogy az evangélium szolgálatával, illetve az evangélium által inspirálva teljes szívvel szolgálja hazánkat
a hitélet, a nemzeti függetlenség, a kultúra, az oktatás és a szociális élet területén.
A személyi jövedelemadó 1%-os fölajánlásából befolyt összeggel is e hagyomány mentén igyekszünk hozzájárulni nemzetünk jövőjéhez.
A továbbiakban is ezt kívánjuk tenni, ezért bizalommal kérjük, hogy a személyi
jövedelemadójának 1%-áról az idén (is) a 0066 technikai szám megjelölésével
Országos Egyházunk javára rendelkezzék.

Az Elnökség
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ninCs vége a Feltámadás ünnepének!

N

incs, hiszen minden vasárnap Krisztus feltámadását és az élet győzelmét hirdetjük, valamint „…a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között.” (Lk 24,47). A
feltámadott Urunk ezt a megbízást adta tanítványainak még húsvét napján, amikor a rettegő,
értetlenkedő, de talán reménykedő közösséget
meglátogatta.
Persze a húsvétnak vége van, ami a népszokásokat illeti. Sőt, rosszabb a helyzet, mert bár hiszem, hogy ünnepi étele mindenkinek volt, de bizonyára kiemelkedően rendkívüli húsvéti
közösségi élménye nem. És persze a locsolkodásos látogatások is nagyon kis lángon történtek.
Csöndes volt a húsvét, ami nem tesz jót az emberi kapcsolatoknak, bár sajnos a húsvéti népünnepélyek is tudnak emberi tragédiába torkollni.
Ugyanakkor lehet, hogy a föltámadás csodáját legalább a vágy és a remény szintjén jobban át lehetett élni az idén, mint máskor. Ezt
azonban a templomi közösségi élet, és a templomi miliő hiánya nehezíthette. De tény, hogy az
ember lelke nyomás alatt érzékenyebb, az emberi
elme a kihívásokban bátrabb, az emberi cselekedet megpróbáltatásban hatékonyabb.

Olvasandó a Lukács 24,36-49

Magyar nyelvünk Krisztus föltámadása ünnepének elnevezésében nagyon szegényes. A
föltámadásra még csak nem is utal. Sajnálatosan a lényeget nem fejezi ki húsvét szavunk az
ünnep elnevezésében, szemben a szláv nyelvekkel, amelyek egyértelműen a föltámadás
napját jelölik a húsvétban, tovább az angolszász/germán nyelvek, amelyek bár közvetetten, de ugyanezt teszik. Sajnálatos, hogy erre
a kozmikus és mégis személyes csodára egy
olyan szó utal, amelynek különben is megkopott a jelentése, hiszen elenyésző kisebbség az,
aki negyven napos böjtölés után veszi magához
a húsvéti sonkát vagy bárányt. Szóval az idei
húsvét – amúgy is visszafogott napjainak –
emberi jellemzői elmúlhatnak, de a megérintett
hívő szív a föltámadás örömével és erejével
tudja folytatni életét a legnagyobb megpróbáltatásban, a tavaszunkat jellemző bizonytalanságban vagy a leglélekölőbb szürkeségben is.
A fenti ige pont arról szól, hogy a föltámadott
Jézus bármely napon, sőt minden napon kész
velünk találkozni. Húsvét keddjével nem a kárhozat napjai kezdődnek, hanem az üdvösség
napjai folytatódnak.

Folytatódnak a református istentiszteletek
közvetítései
a facebook-on minden vasárnap 10 órai kezdettel, hiszen Krisztus feltámadását és az élet
győzelmét hirdetjük, valamint „…a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között.”
(Lk 24,47)
Minden hétfőn munkás-hétkezdő áhítatot olvashatunk a https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/ oldalon és a http://dunavarsanyireformatusok.hu/ honlapon. Tehát
a hétfői írásos bizonyságtételeket is folytatjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk a virtuális, de lélekben mégis valóságos közösségbe.
A Presbitérium

Az Isten Szolgálatában
Református Missziói Alapítvány
kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-áról 2019-ben javára rendelkeztek.
Ennek kapcsán Alapítványunk 58.610 forint bevételhez jutott, amely
összeget elsősorban ifjúsági, szociális és kulturális célra fordítottunk.
A továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket személyi jövedelemadójuk 1%-áról adóbevallásuk alkalmával a 19178123-1-13 adószámunk megjelölésével.
Az ezúton befolyt összeget a jövőben is az említett célok mentén kívánjuk városunk javára fordítani.

A Kuratórium
2020. május

Húsvét után egy héttel Jézus újra meglátogatja a tanítványokat, akiknek megerősítésre
van szükségük a csodát illetően. Hitetlen Tamás,
akihez hasonlók azóta is minden közösségben
vannak, ekkor tudja kimondani: ”…én Uram és
Istenem.” Ezt követően a reménytelenül és
eredménytelenül halászó tanítványokat látogatja meg a Tibériás tónál hitet erősítően és küldetésbe állítóan. Az utolsó földi találkozásuk a
hagyomány szerint 40 nappal később történt a
menybemenetel napján. Ekkor missziói parancsot adott a tanítványainak és azt ígérte: „..veletek vagyok a világ végezetéig.” Bárcsak magunkra vennénk ezt az ígéretet. Akkor nem
lenne annyi panasz, bántás, reménytelenség,
függőség, brutalitás… Gyermekeink és unokáink nem kereszteletlenül, értékérzéketlenséggel
és materialista bálványimádással nőnének bele
az életen keresztül a halálba, és halottainkat
nem reménytelenül, idealista önámításokkal,
múltba nosztalgiázva kísérnénk utolsó földi útjukra.
Adja a Mindenható Isten Szentlelke, hogy
így, Vele éljük meg a hétköznapokat, legyünk
Neki tanúi, s az üdvösség tudatának áldásával
és békességével, mint Isten gyermekei és Krisztus megváltottjai szenteljünk meg minden hétköznapot, de legalább minden vasárnapot a beteljesedés üdvösséges előízével.
Húsvét elmúlt, de a föltámadás valósága
nem. Ezért ma is, holnap is és minden napon
énekelhetjük ezt a szép dicséretet: Felvirradt áldott szép napunk, Ma teljes szívvel vígadunk,
Ma győz a Krisztus, és ha int, Rab lesz sok ellensége mind. Halléluja!

A Presbitérium
Facebook: Dunavarsányi Reformátusok
www.dunavarsanyireformatusok.hu

IMRESSZUM
Kiadja: Dunavarsány Város Önkormányzata
Felelős kiadó: dr. Szilágyi Ákos Andor
Felelős szerkesztő: dr. Szilvay Balázs
Készíti: Ex-Kop Nyomdaipari Bt. Nytsz: B/PHF 1125/P/93
Lapzárta: minden hónap 15-e.
Várható megjelenés: következő hónap első hete.
Cikkeket a naplo@dunavarsany.hu e-mail címre várunk. Csak névvel ellátott,
közérdekű írást teszünk közzé. A cikkek leadása nem jelenti azok feltétlen
megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a cikkek rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok lényegi mondanivalója ne változzon.
Hirdetésfeladás: Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
Tel.: 06/24 521-044; penztar@dunavarsany.hu
www.dunavarsany.hu;
facebook.com/dunavarsanyhivatalos
Dunavarsányi Napló
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„Megtöretett a teste…”
TRIANON 100
évfordulója alkalmából a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány
online-képeslapgyűjtési
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
szerepeljen.
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 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

Dunavarsány
Vörösmarty u. 2434/3
30/969-1124, 30/617-8304
info@dunad.hu

BE
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cement, mész
zsákosanyagok
szállítás, daruzás
gépi földmunka
térkövek
kerti lapok
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kertépítő elemek
betonblokkok
betonvas
téglák
áthidalók
födémgerendák
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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
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

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

Szakorvosi Rendelőintézet, 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 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

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 gyártócsarnokában! 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.

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

Rönkhasító Kft. – TűZIFA AKCIÓ
Akác tűzifa 2.900 ft/mázsa kugli
Vegyes kemény 2.700 ft/mázsa kugli
Hasított + 200 ft/mázsa
A tűzifa erdei köbméterre is (1m×1m×1,7m)
és kalodára is megrendelhető!
Garantált mennyiség!
Hívjon bizalommal!

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

Rönkhasító Kft.
06/70 605-4678

Csatlakozz Te is a dabasi Wellis világsikeréhez!
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