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Városunk vezetői nevében szeretettel
köszöntöm Önöket az adventi koszorú első gyertyájának meggyújtása alkalmából. Advent – a karácsony előtti
örömteli várakozás, a felkészülés ideje.
A hagyományokban (legyen az csak egy
családé vagy egy nagyobb közösségé) az
a csodálatos, hogy bizonyos események,
szertartások az idő haladtának kérlelhetetlen bizonyosságával vissza-vis�szatérnek. Nem kell már feltalálni őket.
Évszázadok bölcsessége elénk rakja a
lehetőséget – csak élni kell vele. Advent
egy csöndes kopogtatás az életünkben.
Pilinszky János így gondolkodik erről:
„Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak,
hogy meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban
éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És
várakozásunk ettől még semmivel sem
volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg:
nincs annál nagyobb kaland, mint hazaérkezni, haza találni – beteljesíteni és
fölfedezni azt, ami a miénk. Az a gyerek,
aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s
már várakozása felér egy hosszú-hos�szú hóeséssel. Az, aki haza készül, már
a készülődésében otthon van. Az, aki
szeretni tudja azt, ami az övé, szabad
és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától.

Aki pedig jól várakozik, az időből éppen
azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: hetek, órák, percek
kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a
mélységes türelem, amely szépségében
és jelentésében semmivel se kevesebb
annál, amire vár.” Igen, akiben megszületik a türelem, abban a nyugalom érzése is eluralkodik. Egész évben rohanunk,
úgy érezzük, soha nem érünk a munkánk és a kitűzött feladataink végére.
Mindig meg akarunk felelni főnökünknek, családunknak, önmagunknak. Nincs
türelmünk, nincs nyugalmunk! De ilyenkor, a karácsonyig terjedő időszakban félrehúzódunk az események áradatából,
találunk időt megpihenni, egymásra és
másokra odafigyelni. Várjuk az ünnepeket, ki a pihenés vagy az elmélkedés lehetőségéért, ki az ajándékozás öröméért
és van, aki a klasszikus karácsonyi ízek élvezetéért. A várakozás hozza el számunkra azt a néhány napot, amikor a hétköznapokat hátrahagyva, családi körben
tölthetjük el legszentebb ünnepünket.
„Beszéljünk csendesen és nézzünk körül
néha, mert lehet, hogy hallgatózik Valaki.
Nézzünk körül önmagunkban és a világban, a két térfogatban, amely végtelen.
Értsük meg, hogy nem vagyunk egyedül,
szemmel tartanak. Ki? Nem tudjuk.
Talán a Mennyből az Angyal.”
Írta Márai Sándor 1957 karácsonyán.

Ke dve s Lako so k!
Értesítjük Önöket, hogy a karácsonyi ünnep miatt a
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje a következők szerint módosul:

December 24-31-ig
az Önkormányzati Hivatal ZÁRVA tart.
2016. január 4-étől a megszokott munkarendben várjuk a
Tisztelt Ügyfeleket.
Megértésüket köszönjük és mindenkinek áldott ünnepeket kívánunk!
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Egy gyertya lángja még nem tűz, de
benne van a melegség ígérete. Két gyertya még nem világosság, de magában
hordozza a fény legyőzhetetlenségének
az üzenetét. Három gyertya még nem a
megérkezés, de bizonyítéka annak, hogy
a várakozással megszentelt Remény
születőben van. A négy adventi gyertya
lángja: még nem a várva várt pillanat beteljesülése, de az idő végét jelzi, a Karácsony eljövetelét, a Megváltó születését.
Gyújtsuk meg ma az első gyertyát, és
magunkban is gyújtsuk meg a fényt, a
melegséget, őrizzük meg minél tovább!
Kívánom mindenkinek, hogy életük legnehezebb pillanataiban se aludjon ki
lelkükben a remény gyertyalángja! Azt
a lelki közösséget és szeretetet, amelyet
ezekben a napokban, hetekben érzünk
és magunkévá teszünk, később a hétköznapokban is sikerüljön megőrizni.
Kedves Dunavarsányiak!
Meghitt és örömteljes, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok kedves családjaiknak, és sikerekben gazdag, boldog
új esztendőt!
Gergőné Varga Tünde
polgármester

Ady Endre: Kis karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

Önkormányzat
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A 2015. október 12-ei rendkívüli ülés határozata
A képviselő-testület felhatalmazta képviseleti mandátummal Gergőné Varga Tünde polgármestert a DPMV Zrt. 2015. október 15-én tartandó rendkívüli
közgyűlésére.

A 2015. november 17-ei rendes ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
2016. évi kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervét.
A képviselő-testület 2016. január 1-jei hatállyal
módosította a Dunavarsány város közigazgatási
területét lefedő 4 védőnői körzetet.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a területi ellátási kötelezettségű, tartósan betöltetlen
III. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését a területi ellátási érdekre tekintettel helyettesítő háziorvossal kívánja ellátatni, ezért
felhatalmazta a polgármestert, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II. 25.) EüM rendelet
1. § (3) bekezdésére figyelemmel az Országos
Tisztifőorvosi Hivatallal szerződést kössön és
az egyéb szükséges intézkedések megtegye.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Pest megye
társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását, és felkérte a polgármestert, hogy a határozatot
továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére.

A képviselő-testület elfogadta a „V900.04 Az
elővárosi vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a ráhordás feltételeinek
javítása: P+R és B+R parkolók, buszfordulók
építése I. ütem kiegészítő tervezések és engedélyeztetések – 150. sz. vasútvonal Dunavarsány” elnevezésű projekt keretében létesült
P+R parkoló, B+R kerékpártároló, buszmegálló, forduló és tárolók 969/16, 969/32, 969/9,
969/10, 115/1, 117/3, 118, 150, 152/1 helyrajzi számokra lebontott üzemeltetési és kezelési tevékenységeiről rendelkező, a MÁV Zrt.
Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóságával
megkötendő megállapodást, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
A képviselő-testület a Dunavarsány Város Önkormányzatának nemzeti vagyonáról szóló 12/2012.
(VI. 13.) Ök. rendeletben foglaltak szerint a Dunavarsány/K/28/16 helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlan értékesítésére pályázatot írt ki,
és felkérte a polgármestert, hogy a rendeletben
foglaltak szerint a nyílt pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin tegye közzé.

A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány
Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési
tervének módosítását a „Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című
pályázat keretében KEOP 5.7.0 „Dunavarsány
Város Önkormányzat épületeinek energetikai
fejlesztése” tárgyú, a „Dunavarsány Város Árpád
Fejedelem Általános Iskola épületének gázkazán
korszerűsítése és fűtőtest felújítása”, valamint a
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal új
épületének megépítése-pótmunkák tárgyakban.
A képviselő-testület elbírálta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójára beérkezett 6 db „A” típusú pályázatot, és minden pályázónak 8.000.- Ft összegű
ösztöndíj-támogatást ítélt meg a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére.

ADÓCSÖKKENTÉS DUNAVARSÁNYBAN
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete megalkotta a helyi adókról szóló 26/2011. (XII. 14.) számú önkormányzati rendeletét, amelyben az építményadó bevezetéséről döntött. Az építményadóra vonatkozó rendelkezések szerint az adó alapját a vállalkozási célú építmények
képezik, a fizetési kötelezettség az önkormányzat közigazgatási területén azokat a vállalkozókat érintette, akik 300 m2-nél nagyobb teljes alapterületet használtak vállalkozásukhoz.
Városunk képviselő-testülete a helyi adókról szóló 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét a
november 17-ei rendes nyílt ülésén módosította az alábbiak szerint:
Vállalkozási célú építmények évi adó mértéke:
		
- 0 - 500 m² alapterületű építmény esetén 0 Ft/m²,
		
- 501 m² és az azt meghaladó alapterületű építmény esetén az
		
építmény 500 m² feletti alapterülete után 600 Ft/m².
E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, illetve a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratokat. Felhatalmazta a polgármestert az okiratok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Jónás Attila - Muhari Adrienn Martina
2015. novemberében
születtek:
Bóna Márton József
Schipeck Sára
Apostagi Vanda
Kurucz Dániel Ádám
Holló Lilien

november 1.
november 3.
november 3.
november 5.
november 19.

Husztafa Márk

augusztus 19.

2015. novemberében
elhunytak:

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a dunavarsányi vasútállomáson kialakított 111 darab P+R
parkoló jelképes átadási ünnepsége 2015. november 26-án, Maglódon megtörtént, ahol beszédet
mondott: Szűcs Lajos Pest megye fejlesztési biztosa, Salacz László országgyűlési képviselő és Tarnai
Richárd Pest megye kormánymegbízottja. Ezen a helyszínen adták át a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kivitelezett, elővárosi vasútvonalak fejlesztése keretében, a 27 helyszínen kialakított
P+R parkolót.
Dunavarsány egy, azon szerencsés 27 település közül, ahol e beruházás számos előnyét élvezhetjük:
		
- 85 darab P+R „Parkolj le és utazz” parkoló,
		
- 20 darab B+R „Kerékpározz és utazz” parkoló, illetve
		
- mozgáskorlátozott és autóbusz parkoló, buszforduló.

A 2015. november 27-ei rendkívüli ülés határozata

2015. novemberében
házasságot kötöttek:

Varga Andrásné
Szabó Józsefné

élt 90 évet
élt 80 évet

Gergőné Varga Tünde polgármester adta át
90. életéve betöltése alkalmából

Jenei Ferencnének
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.

A parkoló élet- és vagyonvédelmi szempontból jól felszerelt, a biztonságról rendszámfelismerő kamerarendszerek, valamint életvédelmi korlátok gondoskodnak.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Rendeletek:
A képviselő-testület megalkotta:
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendeletét,
- a helyi adókról szóló 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendeletét.
A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város honlapján (www.dunavarsany.hu).

Köszönetnyilvánítás

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Az év vége közeledtével szeretnénk köszönetet mondani azoknak a dunavarsányi lakosoknak, akik megtiszteltek bennünket bizalmukkal. Reméljük,
nem csalódtak bennünk, és a jövőben is számíthatunk megkeresésükre.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. állást hirdet
villanyszerelő munkakörre.

Továbbá köszöntjük azon városlakókat, akik, reményeink szerint, a jövőben
szándékoznak a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.- től különböző kerti és
ház körüli munkákat rendelni. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dunavarsány Város Önkormányzat képviselő-testületének és hivatalának, hogy
élhető körülményeket teremtettek a számunkra korszerű telephely, gépek
és szerszámok biztosításával.

Az állás betöltésénél előny:
- jogosítvány,
- közterületi munkavégzés vállalása.
Bérezés megegyezés szerint. Kérjük, csatoljon egy szakmai önéletrajzot.
Érdeklődni a +36-20-3376421-es telefonszámon lehet munkaidőben.

Ígérjük, a jövőben is az vezérel bennünket, hogy
napról-napra szebbé, tisztábbá, barátságosabbá
varázsoljuk városunkat!

Jelentkezés írásban a 2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 18. címen,
vagy a vas@dvvg.hu e-mail címen lehet.

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. dolgozói

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Büszkén számolok be Önöknek arról, hogy a 2015. évben is sikerült jelentős
közintézmény-fejlesztést végrehajtani Dunavarsányban. Sikeresen befejeződött
az általános iskolai épületeket érintő, Környezet és Energia Operatív Program keretében megnyert pályázati beruházásunk.
Az operatív programban három iskolaépület – az Árpád Fejedelem Általános Iskola központi épületének, az Elemi Iskola épületének, és az Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény épületének – energetikai korszerűsítését sikerült
elérnünk. A jelenleg hatályos épületenergetikai előírásokhoz képest szigorúbb
pályázati feltételeknek kellett megfelelniük az épületeknek. Az energetikai követelmények teljesítése alapján a közintézmények külső homlokzati falait 15 cm
vastag hőszigetelővel borítottuk, valamint a födémeken 20 cm vastag üveggyapot szigetelést helyeztünk el.

Mindhárom épületben a régi elavult nyílászárókat új, modern műanyag nyílászárókra cseréltük. Több mint 120 darab nyílászáró cseréje történt meg. A beruházás
pályázati támogatása 100% lett. E beruházás előkészítése és elindítása az előző
ciklusban kezdődött, de a jelenlegi időszakban fejeződött be, melyet Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő úrnak ezúton is megköszönök. Az elnyert pályázati támogatás: 154.520.000 forint. A fejlesztés kiegészítéseként fűtéstechnikai korszerűsítést is végrehajtott az Önkormányzat. Az elavult gázkazánokat fejlett kondenzációs
berendezésekre cseréltük, valamint az összes elhasználódott radiátort lecseréltük.
A beruházásoknak köszönhetően az épületek földgáz felhasználása több mint
40 %-kal csökken, ezzel az önkormányzat működési kiadásai jelentős mértékben
javulnak. A fejlesztés érdemi eredménye pedig, hogy Dunavarsány Város közintézményeiben tanuló diákok komfortosabb körülmények között tudnak tanulni.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

5
Közérdekű
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Adventi gyertyagyújtás képekben

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS
November 5-én kis házi ünnepség keretében
köszöntötték Tátrai János tanár urat 80. születésnapja alkalmából a volt tanítványok, tanítványkollégák, kollégák. A városi újság hasábjain is
örömmel emlékezünk meg e szép évfordulóról.
Kedves Tanár Úr, ezúton is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt a város nyilvánossága előtt!
A Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános
Iskola közössége és a volt tanítványok

KÖSZÖNJÜK!
A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársai hálás köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik ADVENT idején névtelenül adakoztak.
Volt, aki több kg mézet hozott, amivel 28 családnak szerzett örömet, volt olyan, aki az általa nem használt ruhákat
mosva, vasalva ajánlotta fel, felhívásunkra DVD kazettákat
és gyermekjátékokat adományoztak. Ezúton köszönjük
az egész évben beérkezett ruha és játék adományokat is.
Kívánunk mindenkinek áldott, békés ünnepeket!
A Gyejó munkatársai nevében: Gyurasics Gáborné

„Kárpátok koronája – Déli Kárpátok – Ősvárak ”
Kulturális est az SDG Közösségi Házban

November 21-én újból zsúfolásig megtelt a
Soli Deo Gloria Közösségi Ház nagyterme, a
Dunavarsányi Erdélyiek Egyesülete és az SDG
Közösség által szervezett kiemelkedő rendezvénynek adva otthont. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével városunk alpolgármestere,
Keresztesi Balázs úr és számos képviselőnk,
körünkben üdvözölhettük országgyűlési képviselőnket, Bóna Zoltán urat is, a csetfalvai testvéreinket, és a környező településekről is érkeztek
érdeklődők a dunavarsányi polgárokkal együtt.

Az este során az Erdély déli határán lévő tájegységet egy erről szóló könyv révén mutatta be
a meghívott szerzőpáros, Lőwey Lilla és Váradi
Péter, akik bejárták a Déli-Kárpátok hegy-völgyeit, látványosságait. Sor került még a szerzőpáros a közelmúltban megjelent Dsida Jenőre
emlékező albumának a megismertetésére is, az
előadást csodálatosan elszavalt Dsida-versekkel fűszerezte Soós Andrea előadóművész. Az
est résztvevői számára a jó hangulatot fokozta
a fiatal jobbágytelki hagyományőrzők műsora,

amelyet aznap délután még a Hagyományok
Házában is bemutattak egy jótékonysági esten. A dunavarsányi rendezvényen résztvevők
is hozzájárultak adományaikkal a Jobbágytelki
Hagyományőrző Néptánccsoport munkásságának, valamint a Jobbágytelki Balla Antal Tájház
és Jobbágytelki Falumúzeum felújításához.
Látva a sok elégedett, jó kedvű embert, úgy
érezzük, hogy a szervezéssel járó fáradság
megérte. A jó hangulatú közösség, baráti társaság, a szórakozás, táncolás minden
résztvevőnek biztosította a feltöltődést az elkövetkező téli estékre, és sokuk már a következő, hasonló esemény időpontját kérdezte.
Ezúton üzenjük: a jövő év januárjában „visszatérünk” székelyföldi tájakra: a január 16-án rendezendő „Csíkról szóban és dalban” jótékonysági
bálunkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Veres Enikő
elnök
Dunavarsányi Erdélyiek Egyesülete
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A világ urai jönnek és mennek. A mi Urunk
Jézus azonban csak jön.
A Római Katolikus Egyház
ünnepei és szentjei decemberben

Karácsony a kezdetektől a cél felé visz

Advent jelentése úrjövet, várakozás, a latin „adventus Domini” kifejezésből származik. A karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak, Szent András
apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal veszi kezdetét. A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjával kezdődik és vízkeresztig, január 6-ig tart.
Advent első vasárnapja az egyházi év kezdetét is jelenti. Régebben egyes vidékeken
„kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot. A Katolikus Egyházban advent liturgikus színe
a lila (viola), amely a bűnbánatot, a szent fegyelmet jelképezi. Advent harmadik vasárnapján – gaudete vasárnap – örömvasárnap van, az Úr eljövetelének közelségét ünneplik, ekkor a liturgikus szín a rózsaszín. Egész időszakban az oltár dísztelen, az orgona az énekek kíséretére korlátozódik. Szokás adventi hétköznapokon rorate (hajnali)
misét tartani. Különös hangsúlyt kap Szűz Mária tisztelete és a karácsonyi várakozás.
Adventhez kötődnek az Ó- antifónák, gregorián énekek. „Ó” felkiáltással kezdődnek:

A Karácsony mindannyiunkat egy kicsit visszavisz a múltba. Visszavisz a
gyerekkorba, a saját egyéni létünk kezdeteihez. A mi korosztályunk elmondhatja, hogy azokhoz a karácsonyokhoz visz vissza, amelyeket gyönyörű szép
havas táj ölelt, olykor kellemetlen hideg szél tépázott, és a befagyott faluvégi kacsaúsztatók, környékbeli tavak és a soroksári Duna-ág jegének csillogása is kísért. Sokan elmondhatják, hogy mi mindenük nem volt a 40-50
évvel ezelőtti karácsonyokon. Nem volt fürdőszoba, talán még vízvezeték
sem sok helyen. Nem voltak olyan gazdagok és luxusszerűek az ajándékok
sem. Minden egy kicsit egyszerűbb, egy kicsit praktikusabb és talán valóságosan is, minden egy kicsit békésebb volt. De lehet, hogy nem volt igazabb, és lehet, hogy éppen most jött el az ideje annak, hogy a humanizált,
romantikus karácsonyképünket fölváltsa a biblikusan realista karácsony.

-Ó Bölcsesség!
-Ó Adonia!
-Ó Jessze gyökere!
A Szent Család járás a XX. századból származó katolikus szokás. A hívek minden
nap más házhoz visznek egy Szent Családot ábrázoló képet, imákat mondanak,
kisebb szertartásokat mutatnak be körülötte. A népszokás arról emlékezik meg,
amikor a gyermekét váró Szűz Mária és Szent József Betlehemben szállást kerestek. Az adventi böjti idő alatt korábban tiltották a zajos mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket. A böjtölés hagyománya a XX. század közepétől tűnt el.
December 25.: Karácsony - Jézus Krisztus születésére emlékezünk, Assisi Szent
Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta, világszerte ezen a napon tartják ezt az ünnepet. Ez a keresztény ünnep az első nikolai zsinat határozata értelmében Jézus
Krisztus földi születésének emléknapja, az öröm, békesség, a család és a gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe. A karácsony egy hagyományos keresztény ünnep.
December 25.-e a téli napforduló környéke, amely mindig is fontos időpont volt. A
Nap a természet újjászületésének ünnepe. A katolikus keresztények számára Jézus
születésének fénypontja ( december 24-én) a karácsonyi éjféli misén való részvétel.
December 26.: Szent István ünnepe,aki az egyház első vértanúja.Csodálatos beszéde
meggyőzte hallgatóit Jézus Krisztus igazságairól. Ellenzői dühükben a városon kívülre
hurcolták és megkövezték, Ő azonban megbocsátott üldözőinek és imádkozott értük.
Megkövezésének tanúja volt Saul, akinek lábaihoz rakták az őt megkövezők a ruháikat.
December 27.: a Szent Család ünnepe. A Katolikus Egyházban Szűz Mária,
Szent József és Jézus Krisztus alkotta a Szent Családot, példaként állítva a mai
családok elé. XV. Benedek pápa 1921-ben a világegyház számára előírta a Szent
Család vasárnapja megünneplését. XVI. Benedek pápa 2010. november 7-én szentelte fel Barcelonában a Sagrada Familia templomot, ahol hangsúlyozta a Szent
Család templom felszentelésének jelentőségét. Mindez olyan korban történt,
amelyben az emberek azt hiszik, hogy életüket Istentől függetlenül építhetik fel.
Szent János apostol ünnepe is ezen a napon a van, Zebedeusnak, a gazdag betszaidai
halásznak és Saloménak a fia. Testvére Jakab, akivel együtt a szélsőséges zelóták közé
tartoztak. Keresztelő János tanítványa, ő küldte Jézushoz. Jézus titkainak ismerője,
aki ott állt Jézus keresztjénél. Hosszú apostoli munkája után Patmosz szigetére került
száműzetésbe. Itt látomásokban részesült, amelyet a Jelenések könyvében írt le. Ő a
negyedik evangélium szerzője, ”Szeretett” tanítványként szerepel. Az Újszövetségben
az Ő ünnepéhez kötődik a bor megáldásának szertartása. A hagyomány szerint mérgezett bort nyújtottak neki, de ő egy keresztet rajzolt rá, mire egy kígyó jött elő a kehelyből.

Józsa Sándorné hitoktató

Olvasandó: Jn.1,1-18.

Nagyon fontos, hogy az Ige fényében egy kicsit visszamenjünk a saját gyermekkorunkon túlra ahhoz az első karácsonyhoz, amikor az isteni teremtő és
megváltó erő született meg a gyermek Jézusban. János Evangéliuma erről szól,
amikor így kezdődik: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.” A gyermek Krisztusban nem kevesebb született meg, mint az a nagy
potenciál, az Isten Igéje, ami egykor azt mondta, hogy legyen ég és föld. És azt
mondta, hogy legyen világosság. És azt mondta, hogy legyenek égitestek, tehát legyen idő. És legyenek terek, szárazon, vízen és a levegőben, és így tovább.
És ez az erő újra eljött, mert az ember az ördög cimborájaként ezt az eget és földet káromolta, ezeket az égi, földi és vízi tereket rongálta, és az emberi szeretet
és felelősségteljes együttműködés helyett, ember embernek farkasává lett.
És ez az erő, amitől világosság lett a teremtéskor, újra kigyúlt a betlehemi
éjszakában. Bevilágította a pásztorok gyarló sötétségét, a tudósok sötétben tapogatózását és a királyi palota sötétségbe bujkáló istentelenségét.
Tehát a világ teremtésének isteni akarata a világ megmentésének isteni
akarataként jelent meg a betlehemi éjszakában. És ez jelenik meg nekünk
is a mi semmibe vezető cselekedeteink/igénk és szavaink/igénk között.
Ha ebből a mélységből és magasságból akarunk karácsonyt megélni, akkor
nem az elanyagiasodott, saját képünkre szabott vagy olykor ránk manipulált
karácsony zsákutcájába futunk, hanem rátalálunk arra a karácsonyi erőre, ami
a világ kezdetétől fogva, Krisztus megjelenésén keresztül, a saját karácsonyainkon át a mennyek országa felé vezet bennünket. Célba csak a kezdetek tudatával
lehet érni. Kezdetben az Isten Igéje teremtett. A bűnbeesés után az Isten Igéje
törvényt és ígéretet adott. Az első karácsonykor hozzánk jött és reményt adott. A
mi karácsonyaink pedig, ha ezt tudjuk, a beteljesedés felé vezetnek bennünket.
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.” És ez a
teremtő és újjáteremtő Ige immáron velünk is van. Velünk az Isten, velünk
karácsonykor, velünk az új esztendőben. A beteljesedéshez már csak az kell,
hogy mi is Vele legyünk. Így legyen! Ámen
A Presbitérium

/Népi mondás/

A karácsonyi szertartások kezdete a
katolikus templomban
December 24-én, Kisvarsány du.:15-kor Betlehemes játék
Éjféli szentmisék kezdési ideje:
Nagyvarsány 22 óra
Kisvarsány 00 óra
Karácsony napján, december 25-én
Kisvarsány
9 óra
Nagyvarsány 11 óra
26-án, karácsony másnapján
Kisvarsány
9 óra
Nagyvarsány 11 óra
27-én, Szent család vasárnapján
Kisvarsány
9 óra
Nagyvarsány 11 óra
December 31-én, Ó évi hálaadás
Nagyvarsány 15 óra
Kisvarsány 17 óra
Január 1-én
Kisvarsány
9 óra

A FIÚ ÉRKEZIK
Nyirkos decemberi este volt, nem sokkal karácsony előtt. A lelkész elindult, hogy utolsó kísérletet tegyen a házaspárnál, akik válás előtt álltak, s
megpróbálja visszatartani őket ettől a lépéstől.
Hónapok óta igyekezett, hogy lelkigondozói módon segítségükre legyen,
de nem jutott semmire. Ma még egyszer. utoljára megpróbálja. Az asszony
nyitott ajtót. A férfi az asztalnál ült, fáradtan, leverten. Alig észrevehető
iróniával húzta el a száját: „Te aztán nem tudsz itt segíteni.” Az üdvözlés
kurta volt és hideg.
Harminckét esztendeje éltek egymással. Néhány éve azonban valahogy
nem tudtak zöld ágra vergődni. A háború elidegenítette őket egymástól.
A viszálykodás elérte tetőpontját, néhány napon belül végleg válni akartak.
A lelkigondozó még egyszer bevetette minden energiáját, hogy az utat
egymás felé ismét szabaddá tegye. Szólt a szeretetről és megbocsátásról,
megpróbált az értelemre hatni, de úgy érezte, hogy a szélnek beszél. A házastársak tompán, közömbösen a padlót bámulták. Végre feltette mindegyiknek a kérdést: „Mi legyen tehát?” A férfi vonásai megkeményedtek,
ajkáról szaggatottan, színtelenül hangzott a kijelentés: „Amit már elhatároztunk. További együttélés a feleségemmel számomra pokol lenne.” Aztán mind a hárman hallgattak.
Következő pillanatban a csengő éles hangja vágta ketté a némaságot. Férj, feleség kérdő tekintettel néztek egymásra: ki jöhet ilyen
késő este hozzájuk? Kint még egyszer megnyomták a csengőt. Az as�szony felállt, hogy ajtót nyisson, az előszoba kilincsét behúzta maga
után. Nem csekély meglepetésére a táviratkihordó postás állt előtte.
A mit sem sejtő asszonynak átnyújtott egy borítékot: „Sürgöny Friedlandból.” A nőt tőrdöfésként érte. Most, éppen most kell a fiúnak hazajönnie
a háborúból, a fogságból kétszeres hontalanságra! Egyik összeomlásból a
másikba. Fáradtan tépte fel a borítékot, és olvasta: „Ma megérkeztem Friedlandba. Holnap otthon vagyok - Harald.”

Ünnepi istentiszteletek és közösségi programok
a református templomban és az SDG Közösségi Házban
December 20.
10:00 óra
			
December 22.
18:00 óra
December 23.
18:00 óra
December 24.
17:00 óra
			
December 25.
10:00 óra
December 26.
10:00 óra
December 27.
10:00 óra
December 31.
18:00 óra
December 31.
19:00 óra
Január 01.
10:00 óra
Január 03.
10:00 óra
Január 10.
10:00 óra
Január 10.
11:00 óra
			
Január 10.
13:00 óra
Január 21.
17:00 óra
			

Adventi zenés istentisztelet a Népdalkör
szolgálatával
Adventi bűnbánati istentisztelet
Adventi bűnbánati istentisztelet
Karácsonyi gyermekműsoros istentiszt. –
SDG Közösségi Ház
Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
Vasárnapi/aprószentek istentisztelet
Óévi hálaadó istentisztelet
Szilveszteri mulatság – SDG Közösségi Ház
Újévi úrvacsorás könyörgő istentisztelet
Vízkereszt ünnepi istentisztelet
Évkezdő istentisztelet – SDG Közösségi Ház
Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – 		
SDG Közösségi Ház
Újévi szeretetvendégség – SDG Közöss Ház
Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete –
SDG Közösségi Ház

A férfiak odabent némán várakoztak. Az asszony végre bevánszorgott a
szobába, megállt az ajtóhoz támaszkodva, tekintetét kérdőn, reménykedve
férjére szegezte. Végre a férfi is rápillantott. Nyugtalan lett. Akkor kitört
az asszonyból: „A fiú érkezik!” A férj rámeredt, s egy idő múlva akadozva
kérdezte vissza felesége szavait: „A fiú érkezik?” A nő csak bólintott, szeméből hullottak a könnyek.
A férfi önuralma egyszerre odalett. Zokogva rejtette kezébe az arcát, de
csakhamar összeszedte magát. Remegve felállt anélkül, hogy tekintetét levette volna feleségéről. Lépésről lépésre közeledett felé, míg végre ott álltak egymás mellett. Nem szóltak egy szót sem, de a két szempár mindent
elmondott. És aztán megtörtént a csoda: a férj gyengéden megsimogatta felesége karját. Elfelejtkeztek róla, hogy harmadik is van a szobában.
Ez a harmadik ámulva nézte végig az egészet, de azonnal megértette a
helyzetet: amivel hónapokon át nem tudott megbirkózni, azt itt egyetlen
mondat, egyetlen másodperc alatt elvégezte: „A fiú érkezik!” És rögtön
ráeszmélt, itt már nincs semmi dolga. Óvatosan, halkan felállt és észrevétlenül elhagyta a szobát.
Lépései újra ott kopogtak a szürkés, ködös decemberi estében, de a járása
lendületet kapott. Szívében ujjongott a rövid kis mondat: „A Fiú érkezik!”
Advent és karácsony ugyanezt az üzenetet hozza: „A Fiú érkezik!” Nem
tehetne nálunk is csodát?			
(ismeretlen szerző)

Áldott karácsonyt kíván a Baptista Gyülekezet!

Egyházi hírek

Útravaló
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21. DUNAVARSÁNYI BANYABÁL

ME G H ÍVÓ

Újra itt a január, kezdődhet a Banyabál!
2016. január 30-án este 7 órakor
újra zeneszó hallatszik a sportcsarnokból.

2016.01.16.
Szombat este 7 órakor
a dunavarsányi Soli Deo Gloria Közösségi Házban tartandó
az Erdélyiek Egyesülete és az SDG Közösség jótékonysági báljára

Jótékonysági banyabálunk fővédnöke banyatársunk és
egyben polgármesterünk,
Gergőné Varga Tünde.
Védnökünk és egyben erénycsőszünk a nőgyógyász
Kun László doktor úr.
A Fúzió zenekar húzza a talpalávalót.
Batyus bál a miénk, hozz magaddal enni és innivalót!
A belépő jegy ára 1800,- Ft
Jótékony cél a tét, ne sajnáld rá a pénzt!
Jelmez felvonulás és éjféli meglepi, gyere közénk,
mulassunk reggelig!
Aranylánc banyamedállal a tombola fődíja.
Ölts jelmezt és szeretettel vár a
Lányok Asszonyok Klubja
„Megvan az ideje a táncnak.” (Préd 3,4b)

SZILVESZTER EST A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
Nagy szeretettel várjuk
korra, nemre, vallásra és pártállásra való tekintet nélkül
mindazokat, akik jó hangulatban, élő zene mellett,
saját főztjükkel vagy klasszikus szilveszteri vacsora mellett sült malac körettel, autentikus korhelyleves - kívánják eltölteni
az Óesztendő utolsó és az Újesztendő első óráit.
Jelentkezni a Soli Deo Gloria Közösség vezetőinél – 0620943-5397, 0630-287-0283 kisskatisdg@gmail.com – vagy a
Közösségi Ház boltjában lehetséges.
Részvételi hozzájárulás:
akik batyuval érkeznek: 2.000 Ft/fő,
akik batyu nélkül: 4.000 Ft/fő.
A kedvenc italát mindenki hozza magával,
de biztonsági büfét is működtetünk.

Soli Deo Gloria Közösség Vezetősége

Lóháton Baskíriától Dunavarsányig – Csobolyó kapitány naplója. Ez a teljes címe a karácsony
előtt néhány nappal Dunavarsányban megjelent könyvnek, amelynek előszavában a szerző
lánya, Csobolyó Eszter többek között ezt írja: „Ez a könyv segít bennünket, hogy emlékezzünk
és emlékeztessünk. Ez a könyv egy élvezetes emlékeztetés annak a maroknyi csapatnak a
nagy tettére, akik kerek két évtizeddel ezelőtt családot, munkát, hazát hátrahagyva mentek
az őshazába és onnan indultak vissza azon az úton, amelyet Árpád és népe járt be. Sokan
gondolhatják, hogy tették ezt kalandvágyból, vagy akár a szürke hétköznapok okozta hiányérzetből, de nem így volt. A napló sorain, mint vér a kötésen, átüt az emlékezés és az
emlékeztetési vágy, a történelem- és hazaszeretet, valamint a hagyományőrzés és tisztelet.”

19.00-20.00 „Csíkról szóban és dalban”
András Orsolya és barátai, Mihó Attila és Palotai Sámuel műsora
- a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének diákjai -,
valamint csíki táncok
20.00-21.00 Vacsora: kemencés töltöttkáposzta
Büfé a szokásos módon rendelkezésre áll!
21.00 Ropjuk a táncot hajnalig a SICULUS zenekarral,
közben éjfélkor Tombola – hajnalban kántorválasztás
Támogatói jegy vásárolható:
3000 Ft/fő felnőtteknek, 6-18 év közötti gyerekeknek 1500 Ft/fő.

Kedves kapitány, mindenekelőtt: miért így
ismeri mindenki Dunavarsányban?

Egyéb pénz- vagy természetbeni adományaikat is szívesen vesszük és a támogatói díjjal együtt az orsovai és magyarói szórványmagyarság megsegítésére ajánljuk föl. Jelentkezni legkésőbb 2016. január 10-ig a Veres Albert 0620/433 0109; Veres Enikő 06-20/468 1908; Szántó Sándor 06-20/472 2233
telefonszámokon, vagy az enci.ungvari@gmail.com e-mail címen lehet. Mivel a
helyszín max. 160 fő számára kínál lehetőséget a tartalmas szórakozásra, ezért
a bálra csak a jelentkezések beérkezési sorrendjében tudunk helyet biztosítani!

- Rendőr voltam, tizenöt évig bűnügyi technikusként, helyszínelőként dolgoztam, azután
áthívtak a lovas egységhez, innen maradt rajtam a név. Azért vállaltam el, mert mindig lóbolond voltam, itthon is tartottam lovakat, örültem, hogy a munkám során is velük lehettem.
Milyen ötlettől vezérelve kezdték meg az út
szervezését?

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban
az újraalakult kártyaklub stabilan működik.
Éppen ezért további és új partnereket hívunk és várunk.
Minden szerdán fél héttől indul a békés csata.
Mindazok, akik évszaktól függetlenül a hét egyik estéjét szívesen töltik családias,
baráti körben a szellemi tevékenységnek és a közösségépítésnek ezzel a sok
évszázados formájával, jól fogják érezni magukat.
Várjuk a bridgezőket, az ultizókat és a tarokkozókat!

Karácsonyra és az esztendő hátralevő napjaira
áldást és békességet kíván a

Őseink útján

18.30-19.00 Vendégvárás

ÚJABB KÁRTYAPARTNEREKET KERESÜNK!

További információ a 06/30-789-9181 telefonszámon, vagy
a puhrferenc@xnet.hu címen kapható.

䨀瘀儁爀攀 椀猀 攀最礀ﰀ琀琀 혀渀欀爀琀℀
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- Nagyon jó kis lovas csapat jött össze itt,
Dunavarsányban. Barátok is voltunk, sokat
lovagoltunk a környéken és elkezdtünk töprengeni, hogy kellene tenni egy hosszabb
utat. Az egyik ötlet az volt, hogy a honfoglalás
1100. évfordulója tiszteletére elmehetnénk
az őshazába – hogy pontosan hova, akkor még
nem tudtuk. Egyre több barát, segítő csatlakozott hozzánk és lassan határozott körvonalat
öltött a terv. Nagyon sokat jártam könyvtárakba, beszélgettem történészekkel, kutatókkal,
gyűjtögettem az ismereteket hosszú éveken
keresztül, azután egyszer csak elindultunk.
Pontosan merre van Baskíria?
- Az Ural déli lejtőjének vége felé terül el a mostani Baskír Köztársaság. Nem onnan akartunk
indulni, hanem kicsit távolabbról, az Udmur
Köztársaságból, mert az udmurok azt vallják:
mi magyarok a testvéreik vagyunk. Kiderült
azonban, hogy arrafelé nagyon mostoha viszonyok vannak, május közepén még havazik
és szeptemberben már megint. Közben egy
Diószegi György nevű tanár úr a baskíroknál
találta néhány leletet a közös eredetről, így
odatettük át az indulást. Jóval délebbre van,
sokkal melegebb az idő, nem azt kockáztattuk,
hogy megfagyunk, hanem hogy megsülünk.

Tizenhárman indultunk el végül és ennyien is jöttünk haza, mert közben volt egy baleset, egy valaki
hazajött és másik lépett a helyére. Húsz lovunk volt
– ott kinn vettük mindegyiket egy cég, a Generál
Építőipari Vállalat hatalmas támogatásának köszönhetően. Óriási különbség van a baskír és a magyar
lovak között: a mieinknek túl jó dolguk van az ottaniakhoz képest. Azok rondák, koszosak, loncsosak,
megbéklyózva kicsapják őket a pusztára, hetekig
feléjük sem néznek. Viszont mindent kibírnak és
nagyon igénytelenek. Ebből indultam ki én is: egy
minőségi ló nem tudta volna elviselni, hogy nappal
negyven fok van, éjjel pedig megfagy a vödörben
a víz. Mire hazaértünk, nagyon megszerettük valamennyit, a legszebb lovakká váltak a szemünkben.
Három ekhós szekerünket itthon készítettük és
szétszedve kamionnal vittük ki – ezt a Budapesti
Rendőr-Főkapitányság segítségével tudtuk megcsinálni, nagyon hálás vagyok ezért is nekik meg
azért, hogy adtak rengeteg gyógyszert és autókat
is. Dunavarsányból, Budapestről nagyon sokan
mellénk álltak – volt, aki jó szóval, volt, aki pénzzel. Egyedül ezt nem lehetett volna végrehajtani.
Hogyan sikerült a diplomáciai szervezés, a különböző országokban az átvonulási engedélyek
beszerzése?
- Nagyon nehezen. Akkor volt szétesőben a Szovjetunió, mindegyik tagköztársaság önállósodni
akart és mindenhol azt mondták, hogy ne menjünk
feléjük, mert nem biztonságos. Egy kinti magyar
ettől a bizonyos Generál Építőipari Vállalattól szintén rengeteg támogatást szerzett, testőröket, fegyveres kísérőket kaptunk. Nehéz érzékeltetni a kinti
világot – ott például nem a foci az első, hanem a
ló, nem a bor, hanem a kumisz. Hatalmas ünnepséget tartottak, amikor elindultunk: - mi is felléptünk. Akkora sikerünk volt, hogy a baskír elnökhelyettes adott egy menlevelet az egész országra.

Azután csak mentünk, csak menetünk…lehetetlen elmondani, hogy mi minden történt
velünk. Vittünk sok konzervet, de elfogyott,
azután annyi birkát ettünk, hogy már mi is bégettünk. Ali vártuk az itthoni töltött káposztát.
Belekerültünk a Guiness-rekordok könyvébe:
több, mint 4000 kilométert lovagoltunk váltás
nélkül, a húszból tizenhárom lovat hazahoztunk. Még most is könnybe lábad a szemem,
ha visszagondolok az útra. Csodálatos volt,
egyszerűen lehetetlen csak egy kis részét is
elmondani. A könyvben benne van az egész.
Miért most, húsz év után jelent meg a
könyv?
- Nem volt pénzem. Van két kislányom, nagyon
szeretem őket, meg van egy tündér polgármester-asszonyunk, összefogtak, és így jelent
meg. A képviselő-testület is adott pénzt – mindenki beszállt valamennyivel, végül összejött.
Ehhez én nem értek, én csak felülni tudok
a ló hátára és hajrá! Volt egy másik utunk is:
1998-ban tettünk egy még nagyobb Közép-Európai túrát: az 1948-49-es szabadságharc
nagy eseményeit lovagoltuk végig. Talán még
érdekesebb út volt, mert mindenhol emlékeznek a mai napig a magyar huszárokra. A doni
kozákok atamánja mindannyiunkat kozákká
fogadott – ezt még soha nem tették meg más
nemzetbeliekkel. Oklevelet is kaptunk erről.
Erről az útról is van egy naplóm, azt is ki kellene adni, de egyelőre örülök, hogy ez elkészült.
„Megérdemelné, hogy megfilmesítsék. Igaz,
nincsenek benne véres sztorik, senkit nem
vágnak benne oldalanként kupán, de azért
jó történet. És nem kitalált felnőtt mese. Aki
a Kapitány naplóját elolvassa, biztosan rábólint erre a kijelentésre.” – írja a könyv hátoldalán Faragó Károly szerkesztő. Igaza van:
magam is rábólintok, a folytatásra várva.

Haeffler András

Közöttünk élnek

Meghívó
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Testvérvárosi kapcsolat

Az Alföldről a Mátra tetejére

Szalóc

Két lélekemelő nap
Isten kegyelméből 2015. szeptembere sem
múlt el esemény nélkül a Szalóci és Vígtelkei
gyülekezetek életében: 12-én és 13-án nagyon
is felpörgött az élet, amelybe aktívan bekapcsolódtak református közösségeink is. A nap 12-én
sportdélelőttel kezdődött, ezt a HEKS svájci segélyszervezet által támogatott cigánymissziós pályázat keretében az egyházközségek szerveztek.
Míg Szalócon, a frissen létrehozott focipályán a
szalóci és vígtelkei roma és nem roma fiatalokból
és gyerekekből alakult focicsapatok mérkőzhettek meg a legjobbnak járó díjért, addig Vígtelkén
asztaltenisz- és csocsóbajnokság zajlott szalóci és
vígtelkei presbiterek vezetésével, valamint lelkes
önkéntesek részvételével. Bár többen már talán a
délelőtt folyamán kellemesen elfáradtak, mindez
még csak indítása, előjátéka, bevezetője volt a
napnak, amely Vígtelkén a Szalóka polgári társulás szervezésében Káposztafesztivállal folytatódott. A gazdag program keretében egyházi részről szolgált e sorok írója, mint helyi lelkipásztor

igével, imádsággal, valamint a szalóci egyházközség ifjúsági zenekara és Tóth Zsuzsanna
cigánymissziós előadó kíséretében a HEKS támogatásával Balogpálfaláról érkező roma éneklőcsoport, akik énekükkel tettek bizonyságot a
sok fellépő és népes közönség előtt. A balogpálfalusi roma testvérek kezdeményezésére a kicsiny vígtelkei református templom is megnyílt,
az érdeklődőkkel rögtönzött istentiszteleten
csendesedhettünk el, Isten előtt együtt imádkozva romák és nem romák és lélekben felfrissülve, egymás szeretete által épülve, újabb élménnyel lehettünk mindannyian gazdagabbak.
Szintén pozitív bizonyságtétel a fesztivál békességes végbemenetele sokak örömére, gazdagodására. Hála legyen érte az Istennek. Alkalmaink
pedig másnap, vasárnap folytatódtak. A délelőtt
folyamán istentisztelet volt a szalóci református
templomban, ezen Ferencz Tamás presbiter verssel tett bizonyságot. Ezután pedig szoboravatásra

került sor a Szalóci Községi hivatal előtt, az eseményt Borzy Bálint polgármester vezette. Verssel,
énekkel a Szalóka Polgári Társulás éneklőcsoportja szolgált. Ünnepi beszédet mondott Pápai
Szilvia, a MAS KRAS szervezet menedzsere, majd
Gergőné Varga Tünde, Dunavarsány testvérváros
polgármesterével leplezték le a fából készült
szobrot, amely a „Vörösök és fehérek” nevet
kapta. A fából készült szobor a Vörösök és fehérek című mese alapján készült. A mesét néhai
Básthy István hittestvérünk, volt egyháztagunk
elbeszélése nyomán írta meg Slavomír Szabó író.
Az alkalom, mely egyben családi nap is volt, szeretetvendégséggel zárult, amely keretet biztosított a közelből és távolból érkezők, a szalóciak,
vígtelkiek és a faluból, falvakból elszármazottak,
dunavarsányi testvértelepülésünk elöljárói, budapesti barátaink találkozására, múltba tekintésre, szeretetteljes beszélgetésre, együttlétre.
Mindenért dicsőség Istennek!
Mgr. André János lelkipásztor,
Borzy Bálint gondnok

Csetfalva
Önkormányzati jótékonysági utazás
„HATÁRTALANUL”
Dunavarsány Város Önkormányzata pályázatot
nyújtott be, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által meghirdetett „HATÁRTALANUL” című felhívásra.
Célunk azonnal megfogalmazódott a kárpátaljai
testvértelepülésünk, Csetfalva segítése, támogatása jegyében. Nyertünk, szervezkedtünk,
elindultunk! – hiszen az oda-vissza utazás költségeit megnyertük, már „csak” az adományokat kellett összegyűjtenünk. Példátlan értékű
összefogást tanúsítottak városunk polgárai!
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola nevelőtestülete, a diákok és szüleik, a csetfalvai 9 osztályos általános iskola minden osztálya számára
egy-egy csomagot állított össze, korosztályra
lebontva, az általuk felajánlott adományokból.

Magánszemélyek által felajánlott 400.000
forintot is összegyűjtöttünk, ebből 300.000
forintot az általános iskola kapott meg, melyből többek között bejárati ajtót cserélnek, a
fennmaradó 100.000 forintot pedig a csetfalvai óvodások támogatására fordítottunk.
Szeretettel vittünk még három darab számítógépet
az iskola korszerűbb működését segítve általuk.
Tisztelettel köszönöm Bóna Zoltán országgyűlési
képviselő úrnak, hogy jelenlétével és adományával támogatta utazásunk célját, valamint a
képviselő-testületnek, az intézményvezetőknek,
az önkormányzatban dolgozó kollégáimnak,

13

magánszemélyeknek, hogy szívügyüknek tekintették e megmozdulást. Igaz, hogy az elsődleges célunk az volt, hogy mi segíteni szeretnénk,
a testvériség jegyében, de e tevékenység közben mi is gazdagodtunk. „HATÁRTALAN” szeretettel vártak és fogadtak minket, Zán Fábián
Sándor a Kárpátaljai Református Püspök Úr, az
intézmények vezetői, valamint azok a családok,
akiknél nyugovóra hajtottuk a fejünket. Élményekben gazdag kirándulásokra kalauzoltak
el minket a Szinevéri-tó partjára egy legendát
megismerni, a Munkácsi vár és a Vereckei-hágó látványa olyan spirituális élményt nyújtott,
hogy úgy éreztük el kell énekelnünk közösen
a Magyarok Himnuszát, hiszen nemzeti imádságunk „HATÁRTALANUL” összeköt minket.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Amikor az év közepe táján szemerkélő esőben, de nagyszerű hangulatban megtörtént a teljesen felújított dunavarsányi futballpálya avatása, Gergőné Varga Tünde polgármester azt
mondta: reméli, a csapat meghálálja majd azt, hogy ilyen csodálatos létesítmény lett az otthonuk. Néhány nappal ezelőtt, karácsony előtt pedig úgy fogalmazott: büszke a társaság teljesítményére, nagyon elégedett az eredménnyel – magasabb osztályba léphetett a csapat. Ha nem
is pontosan a pályaavatókor, de annak a tájékán új edző ült le a kispadra: Szabados Tamás.

Fiatal ember – csak nem gyerekkorban kezdte
a focit?
- De igen, hét évesen addig nyaggattam a
szüleimet, míg beirattak focizni. Az előzményekről annyit, hogy Vácott nevelkedtem,
édesapám profi futballista volt és nagyon hamar megtetszett az, amit ő csinál és az a világ,
ami őt körülvette. Egyszerűen mondva belebolondultam a fociba, csak arra készültem,
hogy egyszer én is profi futballista legyek.
Szinte minden fiú szeret focizni – mi a különbség az átlagos fociszeretet és a „belebolondultam” között?
- Az, hogy én már alsó tagozatos koromban
mindent alárendeltem az edzéseknek. Ha
megkérdezték, mi szeretnék lenni, rögtön rávágtam:”profi futballista”. Minden napom arról
szólt, hogy még többet focizzak, még jobb legyek. Büszke vagyok arra, hogy Vácról, egy panel-dzsungelből kinőve külföldi csapatokban,
például Bécsben játszhattam, itthon utánpótlás-válogatott lehettem. Tizenhét évesen már bedobtak a mélyvízbe, megkaptam a lehetőséget a
bizonyításra. 1985-ben születtem, tehát tényleg
fiatalon, hamar elértem a célomat – sajnos, közbeszóltak különféle sérülések, de nem panaszkodom: amit a jó Isten adott, azt kell elfogadni.
Mi a különbség a focit tekintve Bécs és Budapest között?
- Főként a mentalitás. Ott, ha kimegy az ember a pályára, az utolsó pillanatig megfeszül a
győzelemért. Itthon meg nem tolják ki a játékosok az erőfeszítés határát a fájdalomküszöbig
– azt hiszik, hogy megvan az igyekezetük, de
nincs meg. És az sem mindegy, hogy milyen
nagyszerű légkör veszi körül kint a focistákat.

Nálunk is megkapnak mindent, épp eleget háborog emiatt néha a közvélemény. Miért nem
hálálják meg úgy, ahogy azt elvárják tőlük?!

Megtörtént már, hogy nagy lett a kabát: a
följutott csapat csak bukdácsolt, holott lejjebb ők voltak a sztárok. Nem tart ettől?

- Igen, valóban úgy tűnik, hogy mindenük megvan, de még sincs így. Nem a pénz a minden.
Én salakos pályán nőttem fel, amikor kint már
akkor olyan volt az edzőpálya, amiről itthon az
első osztályban sem álmodhattak. Tehát a háttérmunkában, a körülményekben kell keresni az
okokat, no meg – sajnos – a szakmai színvonalban.

- Nem, nem. Én csak a jelenben és a jövőben
gondolkodom: amit ma elértünk, az a jövőben már kevés. A játékosoknak is elmondtam:
nagyon szép, amit elértünk, de a továbblépéshez nem a múltat kell nézni, hanem
belefeszülni a munkába a jövő érdekében.

Térjünk vissza Bécsből Dunavarsányba – hogy
került ide?

Van valamilyen módszerbeli titka, amivel
eléri a jó eredményt?

- Az elődöm Patkó György volt, ő juttatta feljebb a
csapatot. Nekem csapattársam Taksonyban, kitűnő
a kapcsolatunk és ő szólt: egy civil vállalkozásba kezd és nem biztos, hogy összeegyeztethető
az edzősködéssel. Hasonló a gondolkodásunk,
mondta, nem lenne kedvem átvenni a varsányi
csapatot? Ez még májusban volt, egy darabig gondolkodtam, azután rábólintottam, mert szeretem a
kihívásokat. Azt tudni kell, hogy leírták a csapatot,
senki nem gondolta, hogy följebb lép. Nyáron Délegyháza beleolvadt Dunavarsányba, ezáltal volt 35
emberem, teljesen eltérő tudással, mert például
a délegyháziak már hónapok óta nem edzettek.
Öt hét alatt kellett a bajnoki rajtra összekovácsolni
őket – úgy érzem, sikerült, mert egy vereségünk
volt mindösszesen. Úgy is mondhatom, hogy az
Alföldről eljutottunk a Mátra tetejére: az egy vereség, hat döntetlen, nyolc győzelem nagyon szép
teljesítmény! Utólag megvallom, kicsit tartottam
tőle, hogy elfogadják-e a módszereimet, de szerencsére a vezetőség is teljes szívvel mellettem áll,
hagynak dolgozni. Amit én vállalok, azt szeretem
110 százalékra teljesíteni és ehhez szükséges a
biztos háttér. Most már a fiúk is bíznak bennem,
elfogadtak – eddig minden úgy történt, ahogy én
előre láttam és ez is az edzői tekintély egyik titka.
Nagyszerű segítőim vannak, Krasznai Istvánnal,
Tauer Tamással tökéletes az összhang. Most már
Dunavarsánynak egy masszív, jó csapata van, ami
akár a dobogós eredményben is tükröződhet majd.

- Játszottam Ausztriában, Romániában, Szlovákiában, megismertem a külföldi mentalitást,
sokat tanultam mindenütt. Most végeztem a
debreceni edzőképzőt – itt is már egészen új
módszereket sajátítottam el. Az elmúlt 30 évben nem sok minden történt itthon a futball
világában – itt az ideje a nagyarányú frissítésnek. A válogatott végre kijutott egy olyan eseményre, amit jegyeznek, de ehhez egy német
edő kellett. Az első meccsek idején őt is támadták sokat – bebizonyította az igazát. Változtatni
kell, frissíteni kell, másként nem lesznek jó
eredmények. Vallom, hogy a magyarokban
nagyon is benne van a futball, csak eltékozoljuk a lehetőségeket. Ennek kell véget vetni,
persze, ez néha érdekütközésekkel jár, de nem
szabad meghátrálni. Bízom az új futball-akadémiákban, az új edzőkben, az új módszerekben.
Mit szeretne elérni a varsányi csapattal?
- Mindenképpen dobogós helyet – hogy hányadikat, az majd a pályán dől el. Hosszabb
távon nagyon jót lehet alkotni a fiúkkal és remélem, velem: elkezdtem egy munkát, aminek szeretném látni a végeredményét is. Most
már szép a pálya, jó a csapat, szeretném elérni,
hogy egy élvezetes jó családi program legyen
kijönni a mérkőzéseinkre!

Haeffler András

Sport

Testvérvárosaink

12

- DUNAVARSÁNYI NAPLÓ

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ -

15

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Folytassuk utunkat az időben és a még fellelhető régi fényképek ritkuló ,,erdejében”! A most látható épületek két kivételtől eltekintve már az 1900-as
évek első évtizedéből valók.
- Az első képen a Szöllősi Bertalan-ház az egyik kivétel. A nagyvarsányi Templom u. 18-as számú épület Boka János tulajdonaként a falu egyik
legrégebbi háza volt, s ilyen lett első átépítése után.
- A második fotón a vele szemben lévő Templom u. 19-es számú Deli (Dein) Sebő-ház látható.
- A harmadik fényképen a Bartók B. u. 13-as számú Illinger Mátyás, később Stark József házaként ismert épület előtt halad az esküvői menet.
- A negyedik képen a szomszéd Bartók B. u. 11-es számú Lindwurm Jakab-, majd Mayer Mihály-házat láthatjuk ugyanazon esküvői menet háttereként.
És most Kisvarsány!
- Az ötödik fotó egy 1920-as levelezőlap, postaként nevezi azt a Halász Lajosné u. 3-as számú kúriát, amelyet egy pár évvel korábbi parcellázási
térkép dr. Mihájlovics-házként jelöl, egy 1936-os levelezőlap pedig már Kertész Zoltán-villaként feliratozza. Később pártház lett, ma pedig az
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működik benne.
- A hatodik kép a másik kivétel: a Pozsonyi u. 45-ös számú hajdani Tóth-ház állítólag 1882-ben épült.
- A hetedik fényképen Halma János és Urbán Borbála Iskola u. 66-os számú háza látható 1976-os állapotában, ezt 1919-ben Kobialka Andor
vásárolta meg, s máig az ő nevével emlegetik az épületet.
- A nyolcadik kép a Kossuth L. u. és Iskola u. kereszteződésében valaha volt Macsata-házat mutatja, a Hangya Szövetkezet fióküzleteként ,
napköziotthonos iskolaként is működött, végül többszöri átalakítás után lebontották. Helyén az Árpád Fejedelem Általános Iskola impozáns új
épülete nőtt emeletnyivel magasabbra.
Kohán József

2.

1.
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Történelem

Programok
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Közérdekű telefonszámok

Felhívás

A „MISA” Alapítvány hírei
A „MISA” Alapítvány által szervezett ÁLLÁSKERESŐ KLUB december 1-jén
megtartotta foglalkozását Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban.
A Dunavarsányból, Délegyházáról és Majosházáról érkezett álláskeresők
között többen először jöttek, így először az álláskereséshez szükséges
legfontosabb tudnivalókkal, illetve az aktuális, közelben található állásokkal foglalkoztunk. Ezután a klubvezető által biztosított, Budapestre
és környékére vonatkozó álláslistákból válogattak a munkát keresők.
A következő foglalkozásra már az új évben, vagyis 2016. január 5-én
kerül sor 14 órai kezdettel Dunavarsányban, a művelődési házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A december 15-én, pénteken
esedékes ügyfélfogadás időtartama alatt ruha, cipő stb. adománnyal
szeretnénk segíteni, valamint tervezzük a 19-i Karácsonyi Forgatag
című rendezvényen való részvételünket is.
Alapítványunk kuratóriuma és aktivistái nevében áldott és boldog ünnepeket kíván az Álláskereső Klub vezetője: dr. Gligor János.

Bűnmegelőzési felhívás
Az újság mellékeleteként a
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság felhívásra tájékoztató, ajtóra
ragaszható matricát találnak, amellyel az idősek figyelmét hívják fel az
otthon védelmére, illetve a lakásban történő bűncselekményekre.

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI ÜGYFELEINK RÉSZÉRE
Ügyfélfogadási rend változás:
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a MULTI-DH Nonprofit Kft. 2330 Dunaharaszti Fő út 46. szám alatti ügyfélszolgálati irodának nyitva tartása megváltozik 2015. december 07. napjától. Egyéb elérhetőségeink változatlanok.
AZ ÚJ NYITVATARTÁSI REND:
Hétfő:
8:00-20:00
Szerda: 10:00-16:00
KARÁCSONYFÁK BEGYŰJTÉSE
Kérünk minden kedves ügyfelünket, hogy a karácsonyfákat az évek
óta bejáratott módszer alapján, az aktuális gyűjtési napokon tegyék
a rendszeresített hulladék gyűjtőedény mellé. Az ilyen módon kihelyezett fákat a kollégáink összeszedik és a kommunális hulladékkal együtt az A.S.A. gyáli hulladéklerakó telephelyén helyezik el.
Sajnos, komposztálni nem lehet a magas gyantatartalma miatt, így azt a települési szilárd hulladékkal vegyítve tudjuk gyűjteni, majd ártalmatlanítatni.
A gyűjtés 2016. január 15-ig tart. A karácsonyfák gyűjtéséért cégünk külön
költséget nem számít fel rendszeresen fizető ügyfeleink részére.
Békés karácsonyt és boldog új évet kívánva:
MULTI-DH Nonprofit Kft.

Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Medical-Provisor Kft.
Csecsemő, gyermek,
Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
amennyiben a helyi szám nem elérhető:
Fogorvosi rendelők
06/1-301-6969
Vörösmarty u. 51.
Hétköznap: 16.00-8.00Munkaszüneti és
06/24 483-213
ünnepnapokon: folyamatosan.
Dr. Csúz Antal és
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Fejes Zsuzsanna
Dr. Kun László háziorvos
Fogszabályzás: Dr. Róth József
06/70 382-3662
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
Egészségház fsz. 32.
06/24 534-576
rendelési időben 06/24 483-124
Dr. Fejes Zsuzsanna
Rendelés: H, K:7.30-11;
Kincsem Gyógyszertár
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
06/24 534-350
Erőspusztán: Cs:13-14
Szakorvosi
Dr. Schäﬀer Mihály háziorvos
Rendelőintézet, Gyártelep
(helyettesíti Dr. Békássy Szabolcs a saját rendelőjében):
06/24 406-010, 06/24 406-012,
Egészségház I. em. 51.
06/24 406-014
Rendelés: H: 15-17; K: 13-14;
Weöres Sándor Óvoda
Sz: 12-13 17-18; Cs: 13-14; P: 10-11
06/24 472-464
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
Árpád Fejedelem
Általános Iskola
06/70 337-3339
06/24 511-150
Egészségház I. em. 51.
Erkel Ferenc Alapfokú
rendelési időben 06/24 521-125
Művészetoktatási Iskola
Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
06/24 534-505
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
Gyermekjóléti és
Dr. Kováts Lajos háziorvos
Családsegítő Szolgálat
06/20 921-2860
06/24 483-352
Petőfi lakótelep 4.
Magányos Időseket Segítő
rendelési időben 06/24 534-575
Alapítvány
Rendelés: H:16-18; K:8-10;
06/24 486-023
Sz:13-15; Cs, P:13-15
Okmányiroda-Dunaharaszti
GYERMEKORVOSOK
06/24 531-480, 06/24 531-481
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
rendelési időben 06/24 473-054
06/30 987-2850
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
Petőfi Művelődési Ház
Egészséges tanácsadás: K:13-14;
06/24 534-250
Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
Polgármesteri Hivatal
Dr. Rácz Ildikó Egészségház,
06/24 521-040
Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)
Polgárőrség
0624/521-124
Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Gyermekorvosi rendelés:
Rendőrség Körzeti Megbízott
H,K,Cs,P: 12-14
06/20 489-6753, 06/24 518-680
Sz: 10-11, Sz: 9-10 egészséges tanácsadás
DUNAVARSÁNYI RENDŐRŐRS
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Gyóni Géza u. 5.
Ispánné Szatmári Ibolya
06/24 472-125
területi védőnő
Közterület-felügyelő
Egészségház fsz. 12.
Doktor János
06/24 521-121, 06/20 266-5109
06/70 938-2905
Tanácsadás várandós anyák
Mezőőr – Schipek Sándor
részére: H:14-16
06/70 382-3660
Csecsemő, gyermek,
GYEPMESTER
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
06/20 964-3025
Kovácsné Zelenka Ágnes
Posta 06/24 484-190
területi védőnő
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Egészségház fsz. 12.
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15
06/24 521-121, 06/20 266-4652
DPMV ZRT.
Tanácsadás várandós anyák
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
részére: Sz: 14-16
Vörösmarty u. 149.
Csecsemő, gyermek,
06/24 483-128
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofit Kft.
Fonyóné Tóth Cecília
Dunaharaszti, Fő út 152.
területi védőnő
06/1 286-2546
Petőfi ltp. 4.
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
06/20 266-4332
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
Tanácsadás várandós anyák
KIRENDELTSÉGE
részére:Sz:10-11
Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
Csecsemő, gyermek,
Hatósági: 0620/249-42-18
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Közvilágítás hibabejelentés
Egészségház fsz. 12.
06/40 980-030
06/24 521-121
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.
Tanácsadás várandós anyák
06/29 337-155; 06/30 236 4884
részére:K:14-15
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
Csecsemő, gyermek,
06/30 378-5116
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Református Egyházközség
Ráczné Géczi Krisztina területi
06/24 484-452
és iskolavédőnő
Római Katolikus Plébánia
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/24 472-017
06/70 339-8787
Ráckvei Földhivatal
Egészségház fsz. 12.
06/24 519-300, 519-310
06/24 521-121
Fax: 06/24 519-301
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Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna
GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20-922-0552
TV, monitor, mikro javítás! Tel: 06/30-948-0412
Gál Károly
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
BÖLCSÖDE!? www.dunavarsányigyerkőcde.hu
Tel:30/924-80-87
HALVÁSÁR karácsonykor a Farmer tavon a Nagyvarsányi út
138 szám alatt. December 21-én 8-17 óráig, december 22-én
8-17 óráig, december 23-án 8-17 óráig, december 24-én
8-12 óráig. Tel:06/20-553-2113 Nagy Lajosné
Dunavarsány Kossuth L. u. 38 szám alatti Szolgáltató Házban,
a Posta és a Takarékszövetkezet mellett földszinti üzletek
(38-40m2), és első emeleti irodák kiadók.
Érdeklődni a 06-70-942-5939-es telefonszámon lehet.

FÉRFI ÉS NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK
FIZIKAI MUNKAKÖRBE A
DUNAVARSÁNYI IPARI PARKBA!!!
Felvételhez szükséges:
-Önéletrajz, -életkor: 20-40 év,
-férfiaknál B kategóriás jogosítvány.
Jelentkezés:
hétköznap 8-13h-ig
Dofe Gombatermelő és Értékesítő Kft.,
Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8. dofe@invitel.hu

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi
Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába
szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők
gyermekét/gyermekeit másfél évestől
három éves korig.
Kérjük, látogassa meg városunk központjában,
az óvoda szomszédságában működő otthonos,
gyermekközpontú, az óvodára
felkészítő intézményünket.
Jelentkezés:
Személyesen, a hét minden munkanapján
9-16 óra között Véghné Komáromi Márta
intézményvezetőnél.
Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 19.
(Arany János utcánál)
Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.

Hirdetések
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DUNAVARSÁNYBAN IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése

2015 őszén megkezdődött Dunavarsányban is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az
itt élő Telekom előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 440 000 háztartás számára válik elérhetővé a nagysebességű szélessávú
internet 2015 végéig, amit a vállalat több milliárd forintos beruházással segít elő. A dunavarsányi lakosokat is érinti a fejlesztés, így
több mint 2600 itteni új háztartás számára nyílik lehetőség arra, hogy használhassák a szupergyors technológiát.
De mit jelent ez a dunavarsányiak számára?
Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást is jelent. Hamarabb
letöltődnek az emailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat. Új szolgáltatások
válnak elérhetővé, így például már itt is élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a
megállítható és visszatekerhető élő adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a
Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások.
2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra alapozva
még magasabb minőségű szolgáltatások váljanak a Dunavarsányon élők számára is elérhetővé, valamint a közösségi életet, a helyi
kis- és közepes vállalkozásokat támogató környezet alakuljon ki. A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is
profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már elérte a 95%-os kültéri lakossági lefedettséget; a vezetékes és mobilhálózati fejlesztések hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához is.
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

