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TÁJÉKOZTATÓ A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL

Az augusztus 17-i 
rendkívüli ülésről

A képviselő-testület a Belterületi utak fej-
lesztése Dunavarsányban. 1. rész – Habitat
utca tárgyú beruházás pótmunkáinak elrende-
léséről döntött. A pénzügyi fedezetet nettó
9.983.607 forint összegben a 2020. évi költ-
ségvetés terhére biztosítja.

A testület a Kerékpárút-fejlesztés Duna-
varsány városában 2. tárgyú beruházás pót-
munkáinak elrendeléséről is határozott,
melynek fedezetét nettó 11.736.248 forint
összegben ugyancsak a 2020. évi költségve-
tés átcsoportosításával biztosítja.

A szeptember 8-i 
rendes testületi ülésről

A képviselő-testület úgy döntött, hogy
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. Az
Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának Ál-
talános Szerződési Feltételeit elfogadta, és kö-
telezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és folyósítása során mara-
déktalanul az Általános Szerződési Feltételek-
ben foglaltaknak megfelelően jár el.

A testület úgy határozott, hogy dr. Kun
Lászlóné Dunavarsány Város Önkormányzat

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár intézmény-
vezető (magasabb vezető) közalkalmazotti
jogviszonyának 2020. október 31. napi hatály-
lyal történő megszűnéséhez hozzájárul. Egyút-
tal pályázatot írt ki a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár intézményvezetői feladatainak el-
látására. 

A képviselő-testület elfogadta az ELOHIM
Kft-vel 2015. október 1. napján kötött kegye-
leti közszolgáltatási szerződés módosítását,
amellyel 2030. október 2. napjáig megbízta az
ELOHIM Kft-t a Dunavarsány 02 és 2083 hrsz
alatti önkormányzati köztemetők kegyeleti
közszolgáltatási feladatainak ellátásával.

A testület hozzájárult a „Központi orvosi
ügyelet ellátása Dunavarsány Város, Délegy-
háza Község és Majosháza Község részére”
tárgyában a Medical-Provisor Kft-vel (2322
Makád, Rákóczi Ferenc u. 10.) megkötött vál-
lalkozási szerződés közös megegyezéssel tör-
ténő megszüntetéséhez.

A képviselő-testület a „Központi orvosi
ügyelet ellátása” tárgyú felhívását elfogadta,
és megbízta a közbeszerzési eljárás lebonyo-
lításával a KPG Consult Tanácsadó és Szolgál-
tató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) nettó
1.200.000 Ft megbízási díjért, melyet a társult
önkormányzatok a lakosságszám arányában -
Délegyháza nettó 400.498 forint összegben,
Majosháza 133.500 forint összegben, Duna-
varsány nettó 666.002 forint összegben - biz-
tosítanak a 2020. évi költségvetésük terhére.

A testület úgy döntött, hogy a háziorvosi
ügyeleti ellátás folyamatos biztosítása iránti
közérdekből vállalkozási szerződést köt a Me-
dical-Provisor Kft-vel a központi orvosi ügyelet
ellátására Dunavarsány, Délegyháza és Majos-
háza területére, három hónapos átmeneti idő-
tartamra, 3.200.000 Ft/hó vállalkozási díjért.
A szerződés teljesítéséhez a 9.600.000 össze-
get a társult önkormányzatok a lakosságszám
arányában biztosítják, Dunavarsány 5.328.019
forint összegben, Majosháza 1.067.995 forint
összegben, Délegyháza pedig 3.203.986 forint
összegben. 

A képviselő-testület támogatta, hogy az
5105/3 hrsz-ú ingatlanon a beruházó Duna-
pack Kft. megvalósuló épületének az Agro-
multi Kft. dunavarsányi telephelyének középső
zónával érintett részén soha ne legyen egy-
szerre 100 főnél több. Egyúttal felkérte a tes-
tület a polgármestert, hogy a döntésről érte-
sítse a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot.

A testület elfogadta a Varsány Tópark Kft.
részéről a 2016. július 5-én kötött település-
rendezési szerződésben vállalt fejlesztési kö-
telezettségek teljesítését a településrendezési
szerződés megszűnésének megállapításával.

A képviselő-testület a Dunavarsány,
2084/22 hrsz-ú kivett beépítetlen terület mű-
velési ágú ingatlant érintően pályázatot írt ki
az értékesítésre.

A testület elfogadta a változási vázrajz
alapján a Dunavarsány, 3702/3 helyrajzi számú,
illetve 0132/2, 0132/5, 0132/7-8, 0132/11,
0132/15-20 és 0134/11-13 helyrajzi számú in-
gatlanok megosztását. Az ingatlanok, illetve
a telekmegosztás során kialakuló területek át-
minősítése mellett döntött.

A képviselő-testület a változási vázrajz
szerinti tartalommal a Dunavarsány, 086/24
helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásá-
hoz nem járult hozzá.

A testületi határozatok és rendeletek
pontos szövege elolvasható 

a www.dunavarsany.hu oldalon.
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– Az eddigi életútjából úgy látom, hogy
Önt a Jóisten is képviselőnek teremtette, mert
szeret az emberek ügyeivel foglalkozni…

Nem lehetnék polgármester, ha nem sze-
retnék. Óvodáskorom óta mindig benne vol-
tam valamilyen szervezetben, mindig tartoz-
tam valamilyen csapathoz, a közösségi lét,
számomra természetes. Mégis kétlem, hogy a
képviselőtársaimmal, akikkel anno ’90-ben
nekivágtunk az első ciklusnak, tudtuk volna
pontosan, hogy mire is vállalkozunk. Merőben
új volt mindannyiunknak az önkormányzati-
ság, tele várakozással és némi félelemmel.

– Mi volt a legnagyobb változás, ami az
elmúlt 30 évben történt?

– Talán az, hogy egy kis községből vá-
rossá fejlődtünk. Emlékszem, a ’90-es évek
elején még sem vezetékes ivóvíz, sem gáz-
szolgáltatás nem volt a településen, a telefon-
hálózatról nem is beszélve. Mégis kevésbé
éreztük akkor a pénzhiányt, mint esetleg
most, ha valamire nem jut elég forrás. Pedig
ma nagyobbak a lehetőségeink, mint koráb-
ban, mégis más az érzetünk.

– Ez miért lehet, talán mert ma sokkal
több igény fogalmazódik meg a lakosság ré-
széről a helyi infrastruktúrával kapcsolatban?

Pontosan. Kinyílt a világ, és a főváros-
ból – ahol több a közszolgáltatás – is sokan
költöztek Dunavarsányba. Ma már több mint
nyolcezren vagyunk, és a mostani képviselő-
testületnek az a felelőssége, hogy ne enged-
jen további szántóterületeket lakóövezetbe
vonni, hogy megmaradhasson Dunavarsány-
nak az a családias, kertvárosias jellege, ami-
ért mindannyian szeretjük, és amiért sokan
ideköltöztek.

– Ezzel el is érkeztünk a jelenbe. Most,
októberben 1 éve, hogy felállt az új képvi-
selő-testület. Hogyan értékeli az eddigi közös
munkát?

Hihetetlen, hogy már el is repült egy esz-
tendő. Nagy tervekkel vágtunk neki ennek az
ötéves ciklusnak, amit a pandémia szinte
azonnal fel is borított. Emellett jöttek olyan
kormányzati lehetőségek, amelyeket meg kel-
lett ragadnunk, így sok tekintetben átalakul-
tak a terveink. Ennek ellenére és ezzel együtt
is több fejlesztésbe bele tudtunk fogni. A leg-
több helyen elvégeztük az útkarbantartást,
megtörtént a Búza utca és Gömöry Ferenc
utca felújítása, a Habitat utca nyomvonalának
korrekciója, és lassan a végéhez közeledik a
kerékpárút építése. Ha visszafogottan is, de a
járvány ellenére sikerült néhány városi prog-
ramot megtartanunk, ami bár nem érhet nyo-

mába az elmúlt évek gazdag programkínála-
tának, mégis jó alkalom volt a hosszabb ott-
honi tartózkodás után egy kis szabadtéri ki-
kapcsolódásra. 

– Milyen a hangulat a képviselő-testület-
ben, hogyan tudnak a mindennapokban
együttműködni?

Nagyon fontosnak tartom a közös testü-
leti munkát, hogy mindent, minden képvise-
lővel meg tudjunk beszélni. Szerencsére jó
kommunikáció van közöttünk, ennek is kö-
szönhető, hogy a határozatainkat legtöbbször
egyhangúlag tudjuk elfogadni. Külön dicséret
illeti az alpolgármestereimet, akik maximáli-
san elvégzik a rájuk bízott feladatot, és min-
denben segítik a munkámat.

– Kívánom, hogy a következő évek is ilyen
egyetértésben teljenek! Köszönöm a beszél-
getést.

Én is köszönöm, és engedje meg, hogy
megragadjam az alkalmat, és megköszönjem
a város lakóinak is azt a türelmet és fegyel-
mezettséget, amit a járványveszély idején ta-
núsítottak, és kérem Őket, hogy a jövőben is
figyeljenek a helyi és országos híradásokra,
és vigyázzanak magukra, vigyázzunk egy-
másra!
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KÖZSÉgbŐL vÁROS, SZEmÉLyZETISbŐL pOLgÁRmESTER
AIdén szeptemberben volt 40 éve, hogy Dunavarsányba költözött, de már előtte is a településen dolgozott. Nagy-

varsányon a helyi termelőszövetkezetben volt személyzeti ügyintéző 1978-tól, majd később vezető. Már a rendszervál-
tozás utáni első képviselő-testületnek is tagja volt, 2010-ben alpolgármestere, 2014 óta pedig első számú vezetője

városunknak. Gergőné Varga Tündével az önkormányzatiság harmincadik, az új testületnek pedig első éves évfordulóján
beszélgettem. (Riporter: dr. Szilvay Balázs)

Az első képviselő-testület 1990-ben. Bal
oldalon Gergőné Varga Tünde (képviselő),
középen Faragó Károly (korelnök), jobbra
Pálfy Márton (polgármester).
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Szeptember 16-án megtörtént a Habitat
utca nyomvonal-korrekciójának műszaki
átadása, ezzel együtt pedig elhárult az

akadály a terület további fejlődése elől. Ger-
gőné Varga Tünde polgármester asszony arról
tájékoztatott, hogy a Pest Megyei Önkormány-
zat 120 millió forinttal támogatta a korszerűsí-
tést, amihez a városnak 51 millió forint önrészt
kellett vállalnia. Ez magában foglalta a nagy
forgalmat lebonyolító Gömöry Ferenc utca tel-
jes felújítását, valamint a Habitat és Búza utca
érintett szakaszainak korszerűsítését.

A most átadott új nyomvonal új városi és
állami fejlesztések előtt nyitja meg az utat.

Ahogyan már korábban beszámoltunk róla,
Dunavarsány Város Önkormányzata a Nyugati
lakópark és a régebbi telepűlésrész határán,
az Egészségház szomszédságában jelölte ki az
új bölcsőde helyet, ahol a legtöbb kisgyerme-
kes család el. 

A bölcsődével szemben lévő telken fogja
felépíteni az állam az új, nyolc tantermes ál-
talános iskolát a hozzátartozó tornacsarnok-
kal együtt, továbbá azt az egységes gyógype-
dagógiai módszertani intézményt (EGYMI),
amely a térségben élő gyermekek speciális
nevelését és oktatását szolgálja majd a jö-
vőben.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő örö-
mének adott hangot, hogy Magyarország Kor-
mánya támogatja a bölcsőde megépítését a vá-
rosban, amely reménység szerint hamarosan el
is kezdődhet az említett területen. 

Ez azonban csak az első lépése lesz a terü-
leten megvalósuló intézményfejlesztésnek. A
következő egy új általános iskola felépítése, va-
lamint a szigetszentmiklósi és ráckevei járás te-
lepüléseit kiszolgáló speciális intézményköz-
pont (EGYMI), amely azon gyermekek oktatását
és nevelését fogja szolgálni, akik erre rászorul-
nak – tette hozzá Bóna Zoltán.

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK 
A HABITAT UTCA ÚJ NYOMVONALÁT

ÚJ ÉPÜLETTEL GAZDAGODOTT 
A WEÖRES SÁNDOR ÓVODA

A2020-2021-es nevelési évet 420 kis-
gyermek kezdte el Dunavarsányban.
Az új óvódaépületet a megnöveke-

dett igények miatt építtette az önkormányzat,
és teljes egészében saját forrásból valósította
meg. Az új létesítmény három csoportszobá-

val és egy tornaszobával várja az óvodásokat,
akik szeptember 1-jén örömmel vették bir-
tokba a modern intézményt.
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Dunavarsány Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 
együttműködve kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat
• „A” típusát felsőoktatási hallgatók számára

a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév első félévére vonatkozóan, valamint 

• „B” típusát a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.

„A" típusú pályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptem-
berében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj
már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok
a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fel-
sőoktatási intézményben a pályázás időpontjában
szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2020/2021. tanév második félévére a hallgató már
beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

„B" típusú pályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelent-
kezhetnek, akik a 2020/2021. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és
a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
tézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2021/2022. tanévben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és ta-
nulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen
megkezdik.

A részletes „A” és ”B” típusú pályázati kiírás
– annak nagy terjedelme miatt – a www.dunavar-
sany.hu honlapon a pályázatok menüpont alatt, a
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal hirde-
tőtábláján és a Titkárságon tekinthető meg. 

Figyelem!
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-

ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rend-
szerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://bursa. emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzatokhoz történő benyújtásának határ-
ideje: 2020. november 5.

További felvilágosítás a Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatal 06/24 521-041 telefonszá-
mán kérhető.

Pályázati felhívás intézményvezetői állás
betöltésére

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
(2336 Dunavarsány, Petőfi tér 1.) intézményvezetői (magasabb vezetői meg-
bízás) beosztásának ellátására.

Az igazgatói megbízás 5 éves határozott időtartamra szól, a be-
osztás betölthető 2020. november 1. napjától. Magasabb vezetői megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval munkajogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg (határozatlan időre) munkavállalói jogviszonyban kinevezhető.

A részletes pályázati feltételek a dunavarsany.hu oldalon a pályázatok
menüpont alatt olvashatóak!
A pályázathoz csatolni kell:

• Szakmai önéletrajzot.
• Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot.
• Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatát.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, annak igazolásával, hogy

a pályázó nem áll könyvtári, közművelődési szakterületen végezhető
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

• Arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul a pályázó.

• Írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pá-
lyázatot nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. október 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban a Dunavarsányi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (dr. Szilágyi Ákos) kell benyújtani a 2336 Du-
navarsány, Kossuth L. u. 18. címre.

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Dunavarsányi Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál, dr. Kiss István aljegyzőnél (tel: +36/24 521-040/135 mel-
lék, fax: +36/24 521-056, e-mail: jegyzo@dunavarsany.hu, aljegyzo@duna-
varsany.hu).
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cÉLbA ÉRT ADOmÁNyOK
ADunavarsány és Környéke Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a

járványügyi veszélyhelyzet alatt és annak feloldása óta is ellátja
kötelező feladatait. Mind a házi segítségnyújtás, étkeztetés,

mind a család-és gyermekjóléti ellátás zavartalanul működik a járvány-
ügyi védekezési szabályok szigorú betartása mellett. 

Ilyenkor ősszel a nyári táborunkról szoktunk tudósítani, idén viszont
a tábor elmaradt. Reméljük, jövőre minden visszatér a régi kerékvágásba,
és a gyermekek újra élvezhetik a közösen eltöltött szép napokat a Bala-
ton partján!

Folyamatos az adományok érkezése a Szolgálathoz. Márciusban
érkezett a Robi pékség felajánlása, miszerint mindennap a megmaradt
kenyeret, péksüteményt a rászorulók részére átadják. Azóta a látókö-
rünkben lévő családok, idősek pékáruval való ellátása biztosítva van.

A felnőttek a kenyér-
nek, a gyermekek a
kalácsnak, sütemény-
nek örülnek. 

Az iskolakezdés
előtt a Dunaharasztin
működő Rotary Club
ajánlott fel a kisiskolás
gyermekek részére cso-
magot, amely uzson-
nás szettet tartalma-
zott. Nagy sikere volt
a mókás figurával ellá-
tott kulacsnak, doboz-
nak, törölközőnek.

Ismét fogadunk ruhaadományt, továbbra is kérjük, hogy tiszta, jó
állapotban lévő ruhaneműt, adományozzanak. Nyitvatartási időben to-
vábbra is várjuk a hozzánk fordulókat.

Solymosi Erika

A "MISA" Alapítvány hírei

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a
Magányos Időseket és Családokat Se-
gítő Alapítvány által szervezett Állás-

keresők Klubja a múlt hónap 25-én megtar-
totta összejövetelét. A többségében hölgy
álláskeresők a környékbeli munkalehetősé-
gek áttekintése után a Pest megyei álláso-
kat tartalmazó álláslistákat nézték át.

A következő foglalkozásra október 27-
én 14 órai kezdettel kerül sor a Petőfi Mű-
velődési Házban. Új listák lesznek. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk. 

A kuratórium nevében: 
Dr. Gligor János

Körzeti álláslehetőségek
Dunavarsány Város Önkormányzata a pan-
démia idején a munkájukat elvesztett helyi
lakosoknak álláslehetőségek megosztásával
szeretne segíteni. A folyamatosan frissülő kí-
nálatról a megújult dunavarsany.hu oldalon
tájékozódhat, a Körzeti álláslehetőségek me-
nüpont alatt.

Őszi zöldhulladék-gyűjtés
November 7. (szombat)
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút sor
– Nagyvarsányi utca – Vörösmarty utca – Búza utca – Határ utca által határolt terület)
Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád
utca – Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület)

November 8. (vasárnap)
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti üdü-
lőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca – Akácfa utca – Vasút
sor által határolt terület)

Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlőt, hogy a levelet, és a füvet a gyűjtést
megelőző napon zsákokban, melynek súlya maximum 20 kg lehet, tegyék az ingatla-
nok elé.

Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze. 
Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el.
A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00-kor kezdődik. Azon bejelentéseket, hogy az utcában
a zöldhulladék-gyűjtés látható megtörténte után, elszórtan zöldhulladék maradt a hely-
színen, nem tudjuk figyelembe venni. 

ÉTH-Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató



Dunavarsányi Napló Dunavarsány Önkormányzatának lapja2020. október 7

SEgíTSÉg cIvIL SZERvEZETEKNEK

APest Megyei Civil Közösségi Szolgál-
tató Központ országos tájékoztató
rendezvényt tartott a civil szervezetek

képviselőinek a Soli Deo Gloria Közösségi Ház-
ban szeptember 17-én. Az eseményen – a
többi között – a Nemzeti Együttműködési
Alap (NEA) 2021-es terveiről kaphattak tájé-
koztatást az érdeklődők. 

A jelenlévőket Bóna Zoltán országgyűlési
képviselő és dr. Tarnai Richárd kormánymeg-
bízott köszöntötte. Az esemény házigazdája
Nagyné dr. Csobolyó Eszter szakmai taná-
csadó volt.

A Miniszterelnökséghez tartozó Civil Kap-
csolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztály
képviseletében dr. Kecskés Péter a Nemzeti

Együttműködési Alap 2020. évi pályázatairól,
valamint a Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap pályázat tapasztalatairól, illetve a civil te-
rületet érintő jogszabályi változásokról be-
szélt. Dr. Kisida Tamás jogi referens a civil szer-
vezetek helyzetéről tartott beszámolót a
legújabb statisztikai adatok tükrében, majd
Furka Ágnes osztályvezető tájékoztatta a je-
lenlévőket a NEA 2020. évi normatív, illetve a
2021. évi összevont és egyszerűsített pályáza-
tairól gyakorlati bemutatóval. 

A pályázat várható megjelenési ideje
2020. október 12.

További információ a www.cicpestmegye.hu
weboldalon található.

Gergőné Varga Tünde polgármester asz-
szony miniszterelnöki emléklappal kö-
szöntötte a 90. évét betöltő Schuszter
Józsefné Boris nénit. Isten éltesse még
sokáig egészségben szerettei körében!
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Szüreti mulatság és
Ajárványveszély miatt idén elmaradt a

hagyományos városjáró szüreti felvonu-
lás, de így is színvonalas programok

egész sorát vonultatta fel a szüreti rendezvény.
A művelődési ház udvarán kora reggeltől civil
szervezetek főztek, köztük a DTE, a Kalamajka

Néptánccsoport és a Willpower Tánc- és Sport-
egyesület. A délelőttöt vetélkedők, gyermek-
játékok, kézműves foglalkozások színesítették,
a színpadi események után pedig este utcabál
zárta a jó hangulatú, egésznapos városi prog-
ramot.
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utcabál
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TANÁROK, AKIKET SZERETNEK A DIÁKOK
Köszöntéssel kezdődött a tanév az

Árpád Fejedelem Általános Iskolában.
Negyven éves munkaviszonyáért Mek-

ler Andrea és Lindwurmné Németh Mária, a
két nyugdíjba vonuló tanár a miniszter által
adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met vehette át. Mekler Andrea emellett a ti-
zenkilenc esztendőn át tartó igazgatóhelyet-
tesi tevékenységéért Miniszteri Elismerő
Oklevelet is kapott. Mellettük köszöntötték
még az iskolában Mekler Lászlónét, aki hatvan
évvel ezelőtt végzett a főiskolán, és ezért
megkapta az ELTE gyémánt díszoklevelét.
Hosszú, eseménydús pályafutás áll mögöttük,
sok minden történt ez idő alatt.

„Ez nagyon hosszú idő, ha csak magamról
beszélek, akkor is hosszú órákon keresztül
tudnám mesélni, hogy mi mindennel foglal-
koztam négy évtized alatt – mondta Mekler
Andrea. – Kezdve azzal, hogy kezdő pedagó-
gus voltam, majd aztán átvettem édesapám
elkezdett munkáját a vízi úttörőknél, ezután a
tűzoltórajnál, aztán mazsorett egyesületet ala-
pítottam, amelyben közel 140 gyermek szere-
pelt, majd versenytáncosokat is neveltünk,
aztán a vízitúrázások mellett megalapítottuk
a Mekler László Ifjúsági Turisztikai Sportegye-
sületben a hat éve működő evezős szakosz-
tályt, amelyben nagy sikerrel nevelünk és ok-
tatunk kajakosokat és kenusokat.”

Lindwurmné Németh Mária életútja is szí-
nes volt a dunavarsányi oktatásban. Ő az al-
sósokat oktatta és nevelte. 

„Annak idején az ének-zene tagozatos
osztályban tanítottam a néptáncot. Majd az
elsősöket és a másodikosokat is oktattam,
valamint a német nemzetiségi nyelvoktatás
indulásával a német nemzetiségi néptáncot.
Nehéz és nagyon szép feladat volt. Nekem
mindig is az volt a célom, hogy megszeres-
sék a gyerekek az iskolát, a tanítókat. Kö-
vetkezetesen, kedves szigorral irányítottam
mindig a gyerekek munkáját. Ők mindig
nagy várakozással érkeznek az iskolába, és
egy kis idő után aztán nagyon elfáradnak és
elmegy a kedvük. Ilyenkor kell segíteni és
sok játékos feladattal át kell lendíteni őket
a nehézségeken.”

Mekler Lászlónét a dunavarsányi diákok
többsége Ibi néniként ismeri. Évtizedeken ke-
resztül tanított matematikát, vagyis az egyik
legnépszerűtlenebb tantárgyat. 

„Nálam nem lehetett megbukni, mert
addig korrepetáltam a gyerekeket, ameddig a
kettest meg nem szerezték. A mai napig meg-
szólítanak az utcán és megköszönik az elég-
ségest, mindig visszakérdezek, hogy ez most
dicséret-e, és azt mondják, hogy igen. Nagyon
szerettem tanítani, tanfolyamokon végeztem
el a matematika oktatás alapjait, és nagy sze-
retettel viszonyultam minden gyerekhez. Azt
mondják a régi tanítványok, hogy én nem vál-
tozom, és szeretettel fordulnak felém.”

Ibi néninek az egyik legnagyobb feladata
az volt a pályája során, hogy saját gyermekeit
is tanítsa. Az oktatás jól sikerült, hiszen lánya

igazgatóhelyettes lett az iskolában, ráadásul
nagy tiszteletet vívott ki magának ezen a
poszton, aminek talán az is az oka, hogy 2001-
től társastáncot is tanított az iskolában, és
még gálát is szerveztek, amelyen nemcsak a
gyerekek, hanem még a tanárok is táncoltak.
Emellett persze az is fontos, hogy a tanárok
visszajelzéseket kapnak a volt diákoktól. 

„Néhány évvel ezelőtt elém állt egy fiatal-
ember és kérdezte, hogy megismerem-e – ele-
venített fel egy régi történetet Lindwurmné
Németh Mária. – Egy volt tanítványom volt,
aki annak idején nagyon sok pluszfeladatot
kapott tőlem matematikából. Azt hittem, nem
szerette meg a számok világát, ehhez képest
pénzügyi vonalon helyezkedett el, vagyis nem
tántorítottam el a matematikától, és utólag
meg is köszönte a többletfeladatokat.”

A Mekler-családban szinte mindenki pe-
dagógus, de Ibi néni elárulta, hogy ő bizony
nem szeretett volna tanár lenni. 

„Nem erre a pályára készültem, színésznő
szerettem volna lenni, de nem engedtek.
Végül is nem bántam meg, hogy tanár lettem,
mert aki gyerekekkel dolgozik, az megőrzi a
fiatalságát.”

Mekler Andrea elárulta annak a titkát is,
hogy miként lehet megőrzi a frissességet és a
fiatalságot a tanári pályán. 

„Sosem voltam fásult, mert mindig volt
valami új az életemben. Iskolán kívül is sokat
dolgoztam a gyerekekkel. A táncoktatáson ke-
resztül vagy a vízitúrákon másként voltam
együtt velük, és ez más kapcsolatot is ered-
ményezett. Megismerték más arcomat, nem a
szigorú testnevelő tanárt, és ez jót tett a lé-
leknek, hiszen szívesen voltak ott a gyerekek.
Sokan megállítanak az utcán a korábbi tanít-
ványaim közül. Sokat változik a világ, ebben a
gyerekek és a családok is. És az egész peda-
gógus szakmában a hivatástudat a legfonto-
sabb. Enélkül nem megy, akiben ez nincs meg,
az nem maradhat a pályán, hiszen vannak
buktatók, nehézségek. És persze szeretni kell
a gyerekeket. Összefoglalva: jó volt ez a negy-
ven év.”

A boldog munkásévek után örömteli
nyugdíjas éveket is kívánunk, valamint azt,
hogy amikor az utcán egy diák meglátja a
volt tanárait, mosolyogva forduljon oda hoz-
zájuk! 

A jubiláló tanárokkal készült riport-
műsor meghallgatható a Lakihegy Rádió
honlapján a Hangos archívumban, az Itt
élünk rovatban (http://lakihegyradio.hu/han-
gos-archivum/6/itt-elunk).

Balról jobbra:
Mekler Andrea, Mekler Lászlóné (Ibi néni), Lindwurmné Németh Mária
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DuNAvARSÁNybA LÁTOgATOTT A pÜSpÖK

Egy pap vágya mindig az, hogy püspöke
eljöjjön plébániájára. Meghívásomnak
örömmel tett eleget Marton Zsolt, Váci

Megyéspüspök atya. Mélységes hite és fő-
pásztori erénye hozta hozzánk azért, hogy a
plébánia híveit megismerje. Örömmel vette
és teljesítette a meghívást. 

A püspöki szentmise és a prédikáció lelki
gazdagságot adott számunkra. Isten küldte
Őt hozzánk. A hívek beszámolói szerint na-
gyon nagy lelki örömökkel tértek haza. Min-
denki elmondhatta a Szentmise után örömét
Püspök Atyának, és a problémákról is kerít-
hettek szót.

Mindenkit nagy szeretettel fogadott.
Minden plébániai helyiségébe bepillantott, és

elégedettségét fejezte ki a látottak alapján.
Még a padlásunk megszemlélésére is jutott
energiája.

Kis Gábor elnök úr szervezte a többfogá-
sos ebédet, amely hozzájárult ahhoz, hogy
püspök atya elégedetten, jó szájízzel távoz-
zon. Jó volt ide jönni, mondta.

Segítő asszonykáink bőséges úti-cso-
maggal látták el kedves vendégeinket.

Köszönjük Püspök atyának ezt a csodá-
latos napot!

Kis R. Sándor
római katolikus plébános

„DÉmÁSZ ENgEm ELHAgyOTT, mERT A JELENvALÓ
vILÁgHOZ RAgASZKODOTT”
PPál apostolnak egy olyan munkatársáról

szól az Ige, aki az Evangélium szolgála-
tába szegődött, aztán talán elfáradt,

végül pedig otthagyta az egészet. Egy olyan
életútról szól az Ige, egy olyan nevet ismerünk
meg, amely szépen indult, aztán megtorpant
és a végén elbukott. Démász hirdette az Evan-
géliumot, vállalta a keresztyén életforma ne-
hézségeit, a missziói feladat minden nyűgét és
nehézségét. Pál Démászról először azt
mondja, hogy a munkatársa mellette van, ott
áll Krisztus ügye mellett. 

A konfirmáció fogadalomtétele arról szól,
hogy Jézus Krisztus ifjú munkatársai, az Ő kö-
vetői akarunk lenni egész életünkön keresztül.
Vállaljuk a krisztusi útnak minden tövisét, min-
den bozótját. Mert a krisztusi út nem egy
könnyű út. Az a keskeny út, amin csak nagyon
kevesen járnak. A másik út, a széles út nép-
szerűbb. Lehet, hogy az a facebook-on több
lájkot kap, de higgyük el, hogy szebb és neme-
sebb életút a keskeny keresztyéni útnál nincs.
Krisztus közösségéhez tartozni, az Ő munka-
társának lenni kiváltság és hatalmas feladat.
Konfirmálni, megerősíteni azt, hogy az Övéi
vagyunk, a legnagyobb ünnep! A szüleink min-
dent megtettek, hogy boldoguljunk lelki, fizi-
kai, szellemi értelemben. De legnagyobb áldás
az volt az életünkben, amikor gyermekként el-
hoztak a templomba, hogy megkereszteljenek
bennünket. Hogy elindítsanak egy olyan úton,
amely a krisztusi út. S mikor az Ő ígéretét ma-
gunkra vesszük, akkor érezzük, hogy nincs
ennél nagyobb feladat és egyben nincs ennél
nagyobb lehetőség. József Attila mondja azt,
hogy „Születtem, elvegyültem és kiváltam.”

Igen, elvegyülni könnyebb, a többséghez tar-
tozni, ami trendi, ami divatos. Úgy élni, ahogy
a legtöbb ember él. Ez sokkal egyszerűbb. 

Démász valószínűleg látta a római biroda-
lom minden csillogását, hogy milyen jól élnek
az emberek, hogy hajszolják az élvezeteket,
hogy milyen nagy örömeik vannak földi érte-
lemben. Nem akart ebből kimaradni. És elő-
ször úgy említi Pál, hogy Démász a munkatár-
sam, aztán úgy említi, hogy Démász, csak
Démász, utána pedig, hogy Démász engem el-
hagyott, mert a jelenvaló világhoz ragaszko-
dott. Démász kezdett úgy élni, mint a többi
ember, vonzotta a világ. A keresztény ember
is a világban él. Szabad a világnak az öröme-
ivel élni. Szabad szeretni, szabad boldognak
lenni. Csak mindig, mindent megpróbáljunk,
és ami jó, azt tartsuk meg. 

Nem tudjuk, mi lett Démásszal. Azt írja a
Biblia, hogy elment Thesszalonikába, talán
megvalósított mindent, amit szeretett volna.
Lett szép háza, gyönyörű szőnyegekkel, élhe-
tett úgy, ahogy szeretett volna. De vajon ami-
kor megöregedett, amikor jött a betegség, jött
a nehézség, jött a próbatétel az életében,

akkor eszébe jutott-e az ő mesterének
szava?!: „…mivel nem a láthatókra nézünk,
hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig
valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”
(2Kor 4,18) Hány példát lehetne mondani,
hogy tehetséges fiatal életek tönkremennek
néhány bódult pillanatért. Sikeres életek félre-
csúsznak egy meggondolatlan lépés miatt.
Démász életének ez a tragédiája. 

Azért szólt most ez az Ige hozzánk, hogy
figyelmeztessen. A jó kezdetet nem mindig
követik kedvező folytatások. Aki elhívott ben-
nünket, Ő hű marad, mert Magát meg nem ta-
gadhatja. S ezt a hűséget, ezt a kitartást kéri
most szépen tőlünk. 

„Ezért hát egyszer s mindenkor, fiam,/
döntsd el magadban, mely oldalra állsz, (…)
Fiam, szeretlek. Indulj és beszélj/érezd: utadra
áldás napja süt, / s az út egy pontján én várlak,
ne félj.” Szerb Antal
A dunavarsányi református gyülekezet

presbitériuma
dunavarsanyireformatusok.hu

Fb: dunavarsanyi.reformatusok

Friss konfirmandusok (fehérben) a dunavarsányi református gyülekezetben

(Olvasandó: Fil 1,24, Kol 4,14 és 2Tim 4,10)
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TÖRTÉNELmI FuTbALL SIKER
DuNAvARSÁNybAN

A Dunavarsányi Torna Egylet labdarúgó
szakosztályának életében hatalmas
dolog történt az elmúlt időszakban.

Fennállása óta a mostani eredménnyel együtt
eddig összesen négyszer sikerült a DTE-nek a
Magyar Kupa főtáblájára kerülni. 

Pest megye I. osztályában szereplő fel-
nőtt csapatunk még augusztus elején kezdte
el a Magyar Kupa Pest megyei ágának küz-
delmeit, ahol idehaza Százhalombattát fogad-
tuk és magabiztosan 3-0-ra le is győztük őket.
A második fordulóban a nagyon stabil Vecsést
sikerült legyőznünk itthon 2-0-ra. A harmadik

körben a tavalyi évben az NB III. közép cso-
portjából kieső Dunaharasztihoz látogattunk.
Egy hihetetlenül izgalmas mérkőzésen a ren-
des játékidő letelte után (1-1), tizenegyessek-
kel 5-3-mal sikerült továbbjutnunk, ezzel a
MOL Magyar Kupa 128-as főtáblájára került
az együttes.

A 128 csapat között már a Nemzeti Baj-
nokság első-, másod- és harmadosztályának
teljes mezőnye is harcba szállt. A 111 éves
Kupa-sorozatban idén 480 egyesület neve-
zett. A főtábla sorsolását a Magyar Labda-
rúgó Szövetség bonyolította le, ahol az NB

III-as Körösladányt kaptuk ellenfélként. Mivel
itt már számít, hogy az alacsonyabb osztályú
csapathoz látogat a magasabban jegyzett
gárda, ezért a mérkőzést idehaza játszottuk.
Nagyon sok sérült, hiányzó nehezítette a
szakmai stáb munkáját, de talán az elszánt-
ságnak, jobban akarásnak köszönhetően
csapatunk egy bravúros mérkőzésen 2-1-re
győzte le az egy osztállyal feljebb játszó
Békés megyei alakulatot. Ezzel az eredmény-
nyel várjuk a legjobb 64 között a következő
sorsolást, természetesen azzal a hittel, hogy
ez egy igazi labdarúgó ünnep lesz a város
életében. 

Ezúton is tisztelettel és hálával köszönöm
a FÉMALK Zrt.-nek, hogy Pest megye első
osztályú felnőtt csapatát támogatja! Köszö-
nöm a DTE munkatársainak és tagjainak a
sok munkát, mert nélkülük ez az eredmény
nem születhetett volna meg. 

A DTE alelnökeként kívánom az egyesü-
letnek, hogy álmainkat meg tudjuk valósí-
tani, sikereinknek pedig együtt tudjunk
örülni!

Hajrá DTE, hajrá Dunavarsány!

Keresztesi Balázs
labdarúgó szakosztályvezető, DTE alelnök

FOcIZZ vELÜNK!
A Dunavarsányi Torna Egylet Labdarúgó

Szakosztálya felvételt hirdet csopor-
tos, labdás játékokban részt venni

szerető óvodás, 2014-2015-ben született
kisgyermekek, valamint iskolás U7, U9, U11,
U13, U14, U17 és U19 korosztályos gyer-
mekek részére!

A szakosztály célja a rendszeres sportolás
és testedzés mellett a közösségi élet fejlesz-
tése, melyet a folyamatosan tartott edzések
és mérkőzések biztosítanak (Bozsik program).

A DTE évek óta aktív résztvevője az ama-
tőr labdarúgó bajnokságoknak, és kiemelt cél-
kitűzése az óvodás/serdülő/ifi/junior labda-
rugók képzése, és ezzel a hosszú távú
sportolás, versenyzés lehetőségének  megte-
remtése utánpótlás neveléssel.

Az edzéseket szakképzett, MLSZ licenc-
szel rendelkező edzők közreműködésével tart-
juk a dunavarsányi sportpályán.

A szolgáltatási díj: 5.000 Ft/fő/hó, mely
tartalmaz egy labdarúgó mezgarnitúrát.

Családi kedvezmény: 
- mindkét gyermek jelentkezése esetén:

3.500 Ft/fő/hó (tehát összesen: 7.000 Ft).
- 3 gyermek esetén: 3.000 Ft/fő/hó (tehát

összesen: 9.000 Ft).

Ha egy olyan csapatban szeretnél focizni,
ahol a sport szeretete mellett igazi barátokra
is vágysz, akkor itt a helyed.

JELENTKEZZ HOZZÁNK, hogy részese
lehess sikereinknek! És mi is a te sikerednek!

Érdeklődni az alábbi lérhetőségeken
lehet:

Keresztesi Ferenc
Telefonszám: 06/30 269-9048 
E-mail: dunavarsanyite@gmail.com
DTE titkárság: Kanyóné Juhász Judit
Telefonszám: 06/30 221-4052
Kedd: 17.00-19.00, Pályaház
(Dunavarsány, Halász Lajosné utca 24.)
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Az Olimpiai Reménységek Versenyén
(ORV) fantasztikus eredményeket
értek el a Merkapt-Mekler László Sport

Egyesület versenyzői.
A szeptember 20-án lezárult négynapos

szegedi megmérettetésen az Egyesület az ed-
digi legnagyobb létszámmal képviseltette
magát.

Hét sportoló jutott be az Országos Bajnok-
ságon elért eredményei alapján. 

Nagy élmény volt az ORV négy napját
végig szurkolni, látni sportolóinkat, ahogy min-
dent megtesznek és minden erejüket bele-
adva küzdenek a legjobb eredményekért. A 9
érem is ezt bizonyítja, amit 7 versenyző gyűj-
tött összesen.

     
     

2020. október 10., szombat ifi felnőtt 
Dunavarsányi TE - Emericus KSE 12:00   

Százhalombattai KE - Dunavarsányi TE   16:00 
2020. október 17., szombat ifi felnőtt 

Dunavarsányi TE - Szent István SE 17:00   
Dunavarsányi TE - Mogyoródi KSK   19:00 

2020. október 24., szombat ifi felnőtt 
Csömör KSK - Dunavarsányi TE 12:30   
Gyömrő VSK - Dunavarsányi TE   16:00 

2020. november 7., szombat ifi felnőtt 
Dunavarsányi TE - Bugyi SE 17:00   
Dunavarsányi TE - Csömör KSK   19:00 

2020. november 13., péntek ifi felnőtt 
Aranyszarvas SE - Dunavarsányi TE 18:00   

2020. november 14., szombat ifi felnőtt 
Dunavarsányi TE - Bugyi SE   19:00 

2020. november 21.. szombat ifi felnőtt 
Dunavarsányi TE - Százhalombattai KE 17:00   
Dunavarsányi TE - Aranyszarvas SE   19:00 

2020. november 29., vasárnap ifi felnőtt 
Alsónémedi SE - Dunavarsányi TE   18:00 

2020. december 5., szombat ifi felnőtt 
Dunavarsányi TE - Albertirsa SE   19:00 

2020. december 13., vasárnap ifi felnőtt 

Gödi SE II - Dunavarsányi TE   11:30 
 

DTE KÉZILABDA BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK 
 

Dunavarsányi női ifjúsági és felnőtt csapat 
    

 

2. helyezést ért el
Győri Ivett C-2 500 m
Győri Ivett C-1 500 m
Győri Ivett C-2 200 m
Itzelberger Zsófia K-1 1000 m
Szulovszky Csenge K-1 200 m

3. helyezett lett
Lugosi Gergely C-1 500 m
Szabó Éda Zsófia C-1 200 m
Szulovszky Petra K-1 200 m
Szulovszky Csenge K-1 500 m

4. helyezést ért el
Szabó Éda Zsófia C-1 500 m
Lugosi Gergely C-4 MIX 500 m

7. helyezett lett
Brandner Ádám C-2 1000 m

Gratulálok a versenyzőknek, valamint edző-
iknek: Androkity Marcellnak, Bánszky Imrének,
Zsigmond Erzsébetnek és Folláth  Viviennek!

Mekler Andrea
elnök, 

Merkapt-Mekler László Sport Egyesület

víZEN IS JÓK vAgyuNK



Szénbányában dolgoztat-
ták. Az embertelen körül-
mények miatt többször is
szökni próbált, egyszer
majdnem agyonverték az
őrök. Öt év szenvedés
után térhetett haza csa-
ládjához.Gayerhosz György

(1911-1987) 
Gergő (Gerstenbrein)
Ferenc (1920-1998) 

Hesz István 
(1924-1983) 

Kaltenecker Mátyás
(1922-1998) 

Kindlinger Antal
(1901-1973) 

Lindwurm Jakab 
(1911-1982) 

Müller Antal 
(1923-1988) 

Müller Ferenc
(1916-1999) 

Illinger János 
(1902-1988) 

Illinger Mária 
(Winkler Istvánné)
(1926-2007)

Pittnauer Katalin 
(Glász Mátyásné)
(1921-2015)

Pittnauer Mátyás
(1924-1985) 

Ápolónőként kellett dol-
goznia egy német orvos
mellett a lágerkórházban.
Megmentette egy halott-
nak vélt dunaharaszti férfi
életét, akivel aztán haza-
kerülésük után összeháza-
sodtak.

Kisvarsány pékmestere
volt. Sosem fogom megér-
teni, miért vitették el azt
az embert, aki mindennapi
kenyerüket sütötte. Bányá-
ban dolgozott, 47 kilósra
lefogyva a ,,betegvonat-
tal" jött haza 1947-ben.

A varsányi focicsapat ki-
váló kapusa volt. Magas-
sága miatt kín volt a szűk
tárnákban mozognia,
szénszemcsék fúródtak a
térdébe, homlokába. Egy
ceglédberceli sorstársa
lányát vette feleségül.

Bár Dunaharasztiról szár-
mazott, 1945-ben Nagy-
varsányon lakott apósá-
éknál, így innen vitték el.
Két sikeres szökés után
megdöbbentő módon
Németországból, Drezdá-
ból került haza.

Asztalos szakmájának
köszönhetően bátyjával,
Ferenccel együtt rögtön
asztalosként dolgoztat-
ták. Súlyos beteg lett,
bátyja mentette meg az
életét. 1947. július 26-án
jöhettek haza.

Ő is szénbányában dolgo-
zott. Megható levelekben
számolt be a fogság min-
dennapjairól családjának.
Öt év múltán jött haza, a
szénpor okozta szilikózis
tönkretette a tüdejét.

Esküvője után egy hónap-
pal vitették el apjával, só-
gorával és apósával
együtt. Először szénbá-
nyában dolgozott, ké-
sőbb konyhai munkát ka-
pott. 1949. december
22-én tért haza.

Idősebb ember létére ő is
szénbányába került. Kinti
életéről keveset tudunk,
valószínűleg 1947-ben a
,,betegvonattal" már ha-
zaengedhették egy fény-
képfelirat tanúsága sze-
rint.

Kezdetben a szénbányá-
ban dolgoztatták, később
hentes szakmája miatt a
konyhára került. Itt jobb
sora volt, egy kis plusz éle-
lemmel segíteni is tudta
társait. 1949. november
30-án jöhetett haza.

Szintén szénbányában
dolgoztatták. Egészsége a
kint töltött két és fél év
alatt nagyon megrendült,
1947 nyarán a ,,betegvo-
nattal" tért haza. Sokáig
tartott, míg valamelyest
javult az állapota.

Mint asztalost, szakmájá-
ban dolgoztatták. Mély
hite adott neki erőt, hogy
szenvedései közepette má-
sokon is segítsen. Idősko-
rában részletesen, megbo-
csátó szellemben beszélt
az átélt borzalmakról.
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75 ÉvE TÖRTÉNT...
EMLÉKEZZüNK A ,,MáLENKIJ RoBoTRA" HURCoLT DUNAVARSáNyIAKRA!

II. RÉSZ

Megemlékezésemet most azok be-
mutatásával folytatom, akik élet-
ben maradtak, és haza tudtak jönni

a szenvedések poklából. Nyolc nagyvarsányi
és négy kisvarsányi áldozat kint töltött évei-
nek summázatát próbálom megírni röviden,
pár sorba tömörítve, a fényképükhöz csa-
tolva. Többségüket Novi Dombász szénbá-
nyáinak omlásveszélyes, szűk és alacsony

tárnái nyelték el naponta, s az Amerikánszki
láger fagyos barakkjai várták fapriccsekkel éj-
szakai szállásra. Ijesztő rovarok mászkáltak
az ágyakon, melyek közül a halálos betegség,
a flekktífusz terjesztői, a tetvek voltak a leg-
veszélyesebbek. Mindennaposak voltak a
megaláztatások. Megtörtént, hogy az őrök
az üres szénszállító csillékbe jeges vizet ön-
töttek, s jót mulattak azon, hogy a lejtőn

lefelé guruló járműbe pihenni beszálló nők
miként sikoltoztak, mikor a cipőjükbe folyt...

A rabság későbbi szakaszában, 1947-től
valamelyest javult a helyzet. Az emberek a
munkájukért már csekély fizetést is kaptak,
melyből élelmet, ruhát vehettek, s levelet,
fényképet küldhettek haza – persze cenzú-
rázva!

Kohán József
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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!

Rönkhasító Kft. 06/70 605-4678

G á Z S Z E R V I Z !
Bármilyen típusú gázkészülék javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester. 

Tel.: 06/20 922-0552

+36 20/942 0507      info@bonaugyved.hu

2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12. 
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)

Dunavarsányi irodámban állok magánszemé-
lyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szol-

gálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közremű-
ködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.
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