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Új falak – friss lendület

Városunk képekben - Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Valóságos építészeti gyöngyszem az új polgármesteri hivatal, mondogatták az avatási ünnepség után a településen. Elegáns építészeti megoldásával, a környezet hozzá illő kialakításával
rá is szolgált a lakosok dicséretére. Bármennyit fejlődik azonban az építési technológia, az
újonnan felhúzott falak közé belépő embert egy sajátos építési illat fogadja, amely azután
fokozatosan eltűnik, amint benépesülnek az irodák. Ezekben a napokban azonban még jól
érezhető ez az illat, nem kivétel alóla Gergőné Varga Tünde polgármester szobája sem, amelyben már tetten érhető a leleményes női kéz nyoma: vázákban és cserepekben megjelentek
a virágok, itt-ott egy kerámia, a falakon képek, a bútorzat pedig szépen ötvözi a célszerűséget
az otthonosság érzetével.

Fotó: Domán Gergő

Mennyire lakták már be az elmúlt néhány
napban az épületet, az irodákat?
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- A jót nagyon könnyű megszokni akkor is,
ha nem jelent nagyon nagy változást, ugyanis az építkezés ideje alatt egy nagyon szép,
korszerű helyen dolgozott az önkormányzat. Könnyebb volt a váltás, mintha a régi,
elavult, romos épületből kerültünk volna át
egyből ebbe a csodálatos új hivatalba. Utólag
visszagondolva, a körülményekhez képest
zökkenőmentes volt az átköltözés mindkét
alkalommal - a munkához szükséges, tetemes mennyiségű iratanyag elhelyezése volt
a legnehezebb, hiszen azt nem mondhattuk
senkinek, hogy jöjjön vissza máskor, most
nem találjuk a papírjait. De túl vagyunk rajta,
most már itt, ebben a remek környezetben
zajlik a mindennapi munka, az ügyfélfogadás.
A 2015-ös esztendő nagy beruházása volt az
új polgármesteri hivatal felépítése. Mi minden történt még a városban?
- Kicsit menjünk még vissza az időben! Az
önkormányzati választások után sok mindent
át kellett gondolnom. Az építkezés ügye már
sínen volt, még Bóna Zoltán indította el, de
átölelte az egész esztendőt. Minden napra
adott valamilyen munkát, hiszen menet közben jöttek elő a problémák, derült ki, hogy ezt
vagy azt másképpen kell csinálni, ez vagy az
hiányzik. Mindannyian nagyon vártuk annak
idején a bontás megkezdését, most pedig az
új helyen a berendezkedést – a kettő között
eltelt időben a legtöbb gondolatunk az építkezés körül forgott. Természetesen az élet azért
nem állt meg más területeken, nagyon sok
minden történt a városunkban. Sok mindent
sikerült fejleszteni, felújítani – mondhatom,
hogy dolgos, fárasztó év van mögöttem. De:
soha ne legyen könnyebb, mert én azt szeretem, ha a varsányiak megelégedéssel szólnak
hozzám, amikor elmondják, milyen szép lett
az új hivatal, mennyire örülnek az új járdának,
a felújított útnak vagy valamilyen más fejlesztésnek. Én azért dolgozom itt, hogy adjak ennek a városnak és az embereknek, érezzék itt
jól magukat, ne akarjanak elmenni máshová.

A gyermekintézményeinkkel minden évben kiemelten törődünk, ez most sem történt másképp:
az óvodaudvar felújítása, az iskola új játszóeszközökkel való felszerelése nagyon fontos volt, az
esővíz elvezetés megoldása szintén; nyertünk
energetikai pályázaton, a segítségével megcsináltattuk három intézményünkben a hőszigetelést,
a zeneiskolában a tető héjazatát hozattuk rendbe,
ajtókat-ablakokat cseréltettünk és a képviselő-testület döntésével saját keretünkből energiatakarékos,
új kazánokat szereztünk be a régiek helyére. Az Árpád utcai iskolánkban folytatni kell a munkálatokat
– ott vannak az új radiátorok, ám a csöveket még
nem cseréltettük ki. Ha mindezzel kész leszünk,
következik majd a festés – összességében több
pénzbe kerül, mint terveztük, de a gyerekintézményekre költeni kell a fiatalok, a jövő érdekében.
Volt még egy avató ünnepség: nyáron átadták
az új futballpályát!
- A sport mindig a szívem csücske – valamikor én is
sportoltam, természetes, hogy figyelemmel kísérem
a városi sporteseményeket. A pálya megújítása a
TAO-pályázatnak köszönhetően sikerült. Pályáztunk
a világítás korszerűsítésére is, amelyet szintén megnyertünk, de ezzel van egy kis gond. Felszereltettük
az új világítótesteket és kiderült, hogy az esti mérkőzésekhez szabály szerint szükséges fényerő nem
csak a pályát borítja majdnem nappali fénybe, hanem a környező házakat is. Keressük a mindenki számára megfelelő megoldást – remélem, kellő kölcsönös jóindulattal megnyugszanak majd a kedélyek.
A futballcsapat már meghálálta a gondoskodást…
- Igen, büszkék is vagyunk rájuk: feljutottak a megye
III-ból a megye II-be. Sokat beszélgettünk arról, hogy
képesek-e megállni majd a helyüket, de úgy tűnik,
az aggodalmaskodóknak nincs igazuk – eddig veretlen a csapatunk, győzelem vagy döntetlen van a tarsolyukban és három mérkőzés van hátra mindössze.
Sikerült-e tartani az év folyamán a költségvetési
kereteket?

- Voltak néha gondjaink – no, nem anyagi gondok, hanem felmerültek olyan kiadások, amelyekre nem számítottunk. A képviselő-testület
ilyenkor mindig megvizsgálta a lehetőségeket
és vagy előirányzatot módosítottunk, vagy a tartalékkerethez nyúltunk. Az új hivatal esetében
például már a jövő érdekében pályáztunk egy
minden igényt kielégítő, új ügyfélhívó rendszer
felszereltetésére. Ahogy mondani szokás, ez már
„mindent tud”, csak közölni kell a géppel, hogy
mit kíván valaki elintézni, azután a berendezés
a kellő sorrendben elirányítja az ügyintézőhöz
a kérelmezőt. A berendezés nem volt benne
az eredeti tervekben – különféle elektronikai
rendszereket kellett kiépíteni, új kábeleket behúzni és így tovább, nem sorolom, mert nem ez
a szakterületem – de megoldottuk. Nagy általánosságban azt mondhatom, hogy a kiadásokat
illetően a tervezett keretek között maradtunk.
Megkérem egy személyes összegzésre is:
hogyan tekint vissza a választások óta eltelt
időszakban a polgármesteri működésére?
- Nem volt újdonság a számomra az, hogy szinte
minden időmet a polgármesteri hivatalban töltöm, mert előtte Bóna Zoltán mellett alpolgármester voltam, korábban pedig több cikluson
keresztül képviselő. Amikor éppen nem voltam
a testület tagja, különféle szervezetekkel együttműködve akkor is a város ügyeit intéztem, a
város érdekében dolgoztam. Az tehát nem volt
szokatlan, hogy majdnem második otthonom
a városháza – az azonban igen, hogy a megválasztásom után már nem a véleményemet
kérték ki és más döntött, hanem azt mondták:
te döntesz. A felelősség más hozzáállást kíván,
mint a véleménynyilvánítás – de örömmel teszem. Igaz, kevés lett a szabad időm, mert sokfelé hívnak, nagyon élénk az egyesületi élet, de
örömmel megyek és a hét vége sem mindig az
enyém, de ezt is szívesen vállalom. Negyven
éve dolgozom – úgy érzem, most kerültem
abba a helyzetbe, abba a beosztásba, amire
mindig is vágytam: emberekkel foglalkozni, a
közösségekért cselekedni, a városért dolgozni.
Jól érzem magam polgármesterként, örülök,
hogy a sors, a jó Isten így alakította az életemet.
Haeffler András
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TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal pénztári nyitvatartása módosult az alábbiak szerint:

A Dunavarsányi Helyi Választási Bizottság a 11/2015. (X.21.) számú határozatával 2016. január 24. napjára tűzte ki a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a megüresedett 2 mandátum
betöltésére.

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

15 órától 17 óráig,
8 órától 10 óráig és 14 órától 15 óráig,
8 órától 10 óráig.

A házipénztár kizárólag a nyitvatartási idejében
fogadja a kedves ügyfeleket!
Megértésüket köszönöm
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Lakossági felhívás az ingatlanok és közterületek
téli időjárásban történő tisztántartására
Tisztelt Ingatlan Tulajdonos (bérlő, használó)!
A közelgő téli időjárásra tekintettel felhívjuk a figyelmüket a hóeltakarítással,
a síkosságmegszüntetésével kapcsolatos feladatokra, kötelezettségek teljesítésére.
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni
- az ingatlannal határos járdaszakasz - járda hiányában egy méter széles
területsáv -, illetve ha zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület
tisztántartásról, hulladékmentesítéséről, hó- és síkosság-mentesítéséről.
- az ingatlanhoz tartozó kapubejáró tisztántartásáról, hó- és
síkosságmentesítéséről
- az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a
hó lecsúszásának megakadályozásáról
A járdákon a hó és síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények esetén só (egyéb
klorid tartalmú anyag) legfeljebb 50 %-os arányban alkalmazható. A szóróanyag beszerzéséről és keveréséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró
módon történhet.
Klorid tartalmú anyagok használata zöld területeken és azok közvetlen környékén tilos.
Az ingatlan tulajdonosának az ingatlan előtti járdát téli időszakban – havazás, jégképződés esetén – naponta reggel 07.00 óráig a hótól és a jégtől
meg kell tisztítani. A havat a járda úttest felőli részén kell összerakni úgy,
hogy a gyalogos közlekedésére legalább 1 m széles terület maradjon.
a) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, közmű-létesítmények
felszíni szerelvényeire és felszíni közérdekű létesítményre, illetve ezek
köré (vízelzáró csap, szeméttároló edény stb.)
b) útkereszteződésben, útburkolatban, járdasziget és járda között,
c) kapubejárat előtt, annak szélességében.
A közterületek tisztántartása a környezet zavarása nélkül nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végezhető. Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 12/2009. (IX. 09.) számú rendelete alapján a lakosság
kötelezettsége is a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet
rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása, védelme és megóvása.
Kérjük felhívásunk maradéktalan betartását.
Beruházási és Műszaki Osztály

SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről 2015. november
27. napjáig kapnak értesítést. A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt
a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2016. január 8-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a
központi névjegyzékben.
Az átjelentkezés intézménye az időközi választáson nem működik.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a választás kitűzését követően
2016. január 22-én 16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján
legkésőbb 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani.
Fogyatékkal élő választópolgár 2016. január 15-én 16.00 óráig kérheti,
hogy részére a szavazókörben braille írással ellátott szavazósablont biztosítsanak.
JELÖLT ÁLLÍTÁSA
Az ajánlóívek iránti igényt a választás kitűzését követően lehet benyújtani a helyi választási irodához. A helyi választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2015. december 7-én átadja az
igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási
iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg - ingyenesen átadja a jelölő
szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiségi választópolgárként
szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. Nemzetiségi választópolgárként az átadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet 2015.
december 20-án és 2016. január 11-én 16.00 óráig igényelheti.
A jelöltet legkésőbb 2015. december 21-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
Az ajánlóívek leadásának határideje 2015. december 21. A roma települési
nemzetiségi képviselőjelölt állításához 6 választópolgár ajánlása szükséges.
KAMPÁNY
A választási kampányidőszak 2015. december 5. napjától
2016. január 24 napján 19.00 óráig tart.
SZAVAZÁS
Szavazni 2016. január 24-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A SZAVAZÁS HELYE: DUNAVARSÁNY, BÉKE UTCA 16. (PETŐFI KLUB)
A választópolgár csak személyesen, a fent megjelölt szavazóhelységben
szavazhat. Szavazni csak a magyar hatóság által kiállított személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok bemutatásával lehet.
Helyi Választási Iroda

Tájékoztató az új kegyeleti közszolgáltató
eddig elvégzett tevékenységeiről
Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!
Dunavarsány Város Önkormányzata, nyílt versenyeztetési eljárás eredményeképp a köztemetők üzemeltetésére, az ELOHIM Kegyeleti és Szolgáltató Kft.-vel (2351 Alsónémedi, Nap
u. 2.) kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést. Az új szolgáltató 5 éves időtartamra szóló
tevékenységét 2015. október 1-jén kezdte meg, a köztemetések árának 10%-os árcsökkentése mellett. A kellő gondossággal és részletességgel megfogalmazott pályázati felhívásnak
köszönhetően, az új szolgáltató felelősségi körébe több és konkrétabban megfogalmazott
felújítási feladat került. Az ELOHIM Kft. a szerződés aláírását követően vállalása szerint megkezdte a beruházási, felújítási munkák kivitelezését. Településünk mindkét temetőjének
ravatalozó épületein korszerű és esztétikus nyílászárókra cserélte a régi homlokzati nyílászárókat, továbbá megkezdte a belső felújítási munkákat is. Beszerezte a ravatalozók új
és szép kegyeleti kellékeit, valamint a kegyeleti méltóságot tükröző új berendezéseket.
Felújításra kerültek a temetőkertben lévő kerti padok, továbbá új fák, valamint örökzöld
növények elültetését végezték el. A temetőkertek rendbehozatalát, kertészeti munkákat
megkezdték, az elhanyagolt és növényzettel sűrűn benőtt részeket megtisztították. A ravatalozó épületek belső felújítási munkáit néhány héten belül befejezik. A szerződésben
rögzített további feladatok elvégzése ütemterv szerint fog megtörténi. A későbbiekben
megvalósuló kivitelezési munkákról folyamatosan tájékoztatni fogom a Tisztelt Polgárokat.

2015. októberében
házasságot kötöttek:
Molnár Tamás - Major Anikó
Jaksa Sándor - Hatvani Anett
Szűcs József - Verőczei Teréz Rozália

2015. októberében
születtek:
Ónodi Patrik Tamás
Keszler-Banó Mirella
Janiga Szelina Mercédesz

október 4.
október 5.
október 10.

2015. októberében
elhunytak:
Gáspár Imre
Hesz Márton
Szabó Józsefné
Wágner Ádámné

élt 45 évet
élt 71 évet
élt 63 évet
élt 86 évet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Bízunk benne, hogy az évről évre megvalósuló felújításoknak köszönhetően, a város köztemetői
mindnyájunk számára szép és méltó kegyeleti sírkertként fognak szolgálni.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett édesanyánkat, Bálint Jánosnét elkísérték utolsó útjára és gyászunkban
velünk osztoztak.
Lányai, vejei, unokái, dédunokái

Gergőné Varga Tünde polgármester asszony adta át 95. életéve betöltése alkalmából
Csizmadia Istvánnénak, valamint 90. életéve betöltése alkalmából
Csik Józsefnének Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.

5
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35 ÉV A DUNAVARSÁNYI REFORMÁTUSOK SZOLGÁLATÁBAN!

Megemlékezés október 23-án

„Perelj, Uram a velem perlőkkel, harcolj a velem harcolókkal!” –
hangzott a prédikáció alapigéje a Zsoltárok könyve
35. fejezetéből november 8-án a zsúfolásig megtelt református templomban a vasárnapi istentiszteleten. Talán azért is hangzott ez az Ige, mert dr.
Bóna Zoltán és felesége éppen 35 évvel ezelőtt,
1980 novemberében kezdték 24 és 23 évesen a református lelkészi szolgálatukat Dunavarsányban.
De elhangzott a nyolc Boldog-mondás is Máté
szent evangéliumából, amelynek alapján
megerősíttetett, hogy a földi boldogság csak
a mennyei boldogsággal szoros összefüggésben lehetséges, különben csak elvesző illúzió.
A lelkipásztor személyes hitvallásként, Isten iránti hálával említette, hogy sok mindenért harcolt
e 35 év alatt – többnyire sikerrel – de senki ellen nem, még biztatásra sem. Azokkal sem, akik
ezt szívesen tették volna vele és sokféleképpen
provokálták is. Ezt a harcot a zsoltáros példáját követve az Úrra bízta, és sosem csalódott…
Az alábbiakban Fenyvesi Lajos gondnok úr köszöntője olvasható:
„Kedves Nagytiszteletű Asszony,
Nagytiszteletű Úr!
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

A 35 év szolgálatnak vannak szemmel látható
értékekkel, anyagi eszközökkel mérhető eredményei! A templom és a parókia bővítése,
külső-belső felújítása, a gyülekezeti terem, a
harangtorony, a cserkészotthon, a délegyházi templom, az ott felépült parókia, a Soli Deo
Gloria Közösségi Ház, a hozzá tartozó jószágporta mind jelentős állomásai e 35 esztendőnek.
Nagytiszteletű Úr országos hivatalt vállalt a
Habitat for Humanity szervezetben, ennek itt
Dunavarsányban látható eredménye a Habitat házak sora, közel 40 család tisztes otthona.
Így gazdagodott az egyház és a település szolgálatuk révén. Ezek az építkezések úgy töltik
be küldetésüket, ha a szép épületekben emberek, emberi lelkek, szívek is gazdagodnak. Ezt a
gazdagodást szolgálják a vasárnapi, ünnepnapi
prédikációk, közösségi ebédek, a bibliaórák, az
iskolai hittanórák, a konfirmandusok felkészítése,
a táborok, a felnőtt és gyermek kulturális programok, az egyházhoz szervesen kapcsolódó cserkészet, a külföldi kapcsolatok ápolása, a gyülekezet
tagjaival való személyes kapcsolattartás, tájékoztatás, a Presbitériummal való konstruktív együttműködés, a diakóniai munka támogatása etc.

A gyülekezet ajándékát készítő festőművész, Beregszászi Tünde és családja is
szoros kapcsolatban élt és él a Dunavarsányi Református Egyházzal. Rájuk is
hatással volt az emberi lélekre ható, építő munka.
A szolgálatban eltöltött 35 évük válasz volt Isten elhívására. Mert élhetünk sokféleképpen,
tehetünk az emberekért sok mindent, de az igazi áldás az, ha mindez Istennek tetsző. A 35 év
igazi gyümölcse éppen az, hogy amit tettek, azt
mindig Istenbe vetett hittel tették. Így hatottak
másokra és ezáltal erősítették mások hitét. Köszönjük alkotó, teremtő, odaadó munkájukat.
Kérjük Isten áldását életükre, családjukra, a gyülekezetben végzett további szolgálatukra a Zsoltárok könyvének szavaival:
„Áldjátok Istent, nevét dicsérjétek, tetteit a
népnek hirdessétek!
Daloljatok, zenéljetek neki, énekeljétek
csodatetteit!”
A Presbitérium

Nagytiszteletű Úr és felesége 35 éve szolgálnak
a gyülekezetben. Itt nevelték fel három gyermeküket és most már örvendeznek unokáiknak.

AZ ÚJ VÁROSHÁZA ÜNNEPÉLYES ÁTADÓJA

Márton napi libaságok
A Szent Márton legendájához kötődő Márton nap zárja le a népszokás szerint az éves gazdasági munkákat, kezdetét veszi a természet téli pihenő időszaka,
e napon kóstolták meg az újbort és vágtak le először tömött libákat. A Márton nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és
gazdag falatozás, vigasság megengedett, ráadásul ilyenkor fizették ki az éves bérleteket, járandóságokat, gyakran természetben, például liba formájában.
November 14-én a hagyományokhoz híven megtartottuk szokásos „Libaságunkat” a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a számukra élvezetes elfoglaltságot, egy sziporkázó hangulatú délutánt töltöttünk együtt! Volt minden, mi szem szájnak ingere: az előtérben libasimogató kuckó köszöntötte a látogatókat, lehetőségük nyílt kipróbálni a kukoricafosztást, kukoricamorzsolást, kézműves foglalkozáson vettünk részt, jókat
ettünk-ittunk. A délutánt egy fergeteges hangulatú táncház zárta, dél-alföldi táncokat sajátítottak el ide látogató vendégeink Lackó Bálint vezénylésével.

Érdekesség
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Nem az az igazi nagy tett, ha sokat adunk,
hanem, ha nagyon szeretünk.

/Liszt Ferenc/

A Római Katolikus Egyház
ünnepei és szentjei novemberben

„Harcold meg a hit nemes harcát…”

November 13. Magyar szentek és boldogok: Azoknak a magyar szenteknek és boldogoknak liturgikus ünnepét tartjuk, akiket külön nem ünneplünk,
de emlékezetüket szívünkben, templomainkban ereklyéiket őrizzük. Kérjük
segítségüket, közbejárásukat, hogy életünkkel mi is kövessük példájukat.

Ezzel buzdítja Pál apostol fiatal munkatársát, Timóteust, akire több gyülekezet vezetését is rábízza a mai Görögország és Törökország területén. Az
ifjú munkatárs Pál apostolon túl Krisztushoz tért nagyanyjától és anyjától
kapott lelki támogatást a hithez és a szolgálathoz. Az idősebb testvér, Pál
tapasztalatból tudja, hogy egy gyülekezet vezetése részben a hit sebezhetősége, részben pedig az ördög fáradhatatlan munkája okán az egyik
legnagyobb feladat. A feladatra elhívja Timóteust, de nem hagyja magára.
Egyebek mellett a hit nemes harcának a megharcolására buzdítja, mert tudja, hogy aki a saját hitéért nem harcol, az más hitéért nem tud tenni semmit.

November 15. Nagy Szent Adalbert püspök, egyháztanító: Laningenben
(Németország) született 1200 körül. Padovai és párizsi tanulmányai után
a domonkos rendbe lépett. Szász Jordán a rend generálisa Kölnbe küldte,
majd a rend megbízásából több városban megszervezte főiskolájukat. Számos helyen tanított, Párizsban ő volt az első idegen professzor, aki katedrát
kapott. Ismert természettudós, Arisztotelész írásait a teológia számára használhatóvá tette. Aquinói Szent Tamás tanítványai közé tartozott. Regensbur
püspökeként sokat fáradozott a városok és népek közötti békéért. Az 1274-es
lyoni zsinaton kiállt Habsburg Rudolf mellett, akit a német választófejedelem
királlyá választott, akit „az igazság harcosának és a rend emberének nevezett.
X. Gergely pápa ekkor fogadta el a választást. 1280-ban Kölnben halt meg.
November 19. Árpádházi Szent Erzsébet: 1207-ben a sárospataki várban
született. Lajos türingiai tartománygróf felesége. Három gyermekük született.
1227-ben férje halála után a szegénységet választotta, 1231-ben halt meg
sok megpróbáltatás után Marburgban. A marburgi Konrád ferences szerzetes, aki lelki vezetője volt, részletesen leírja önmegtagadó, áldozatos életét.
Halála előtti szentgyónásban azt kérte, osszák szét mindenét a szegények
között, kivéve azt az inget, ami rajta volt. Azt akarta, hogy abban temessék
el. Ezután magához vette az Úr testét, emlegette a prédikációban hallott jó
tanításokat. Istennek ajánlotta akik körülvették, mint aki édesen elalszik kilehelte lelkét. Halála után már négy évvel szentté avatták. Ünnepség keretében
a Püspöki Konferencia 1999-ben alapított Szent Erzsébet rózsája díjat annak
a személynek adja, aki az irgalmasság és szeretet erényeinek gyakorlásában
példamutatóan kitűnt. Nagyvarsányban ólomüveg ablak díszíti a templom
ablakát, Délegyházán a templomkertben fehér márványszobor áll tiszteletére.
November 22. Szent Cecília szűz és vértanú: Rómában az V. sz.-ban bazilikát
építettek tiszteletére. Neve a Római Kánonban szerepel, ma az I. eucarisztikus
ima. Krisztus iránti szeretetéről vértanúságával tett bizonyságot. Az egyházzene mennyei patrónusa. Szent Ágoston gondolatait érdemes megfogadni:
„Mindenki azt keresi hogyan énekeljen Istennek. Dalolj neki, de ne rosszul!
Ezért szépen énekeljetek testvéreim! Ha azt mondanák neked valamikor, egy
zeneértő előtt énekelj, úgy, hogy megnyerd tetszését zeneművészeti eligazítás nélkül bizonyára félnél, hogy majd nem tetszik a művésznek az éneked.
Amit egy zeneileg járatlan nem vesz észre énekedben, a művész már megrója. Ki ajánlhat fel ezek után szép éneket Istennek, aki megítéli az énekest, és
ugyanúgy észrevesz és meghall mindent? Mikor lesz a te énekművészeted
olyan kiváló, hogy a tökéletes fülek se találjanak benne semmi kivetnivalót?”
November 30. Szent András apostol: Szent Péter apostol testvére, Keresztelő János tanítványa volt. Szent János apostollal együtt lettek Jézus első tanítványai. Szent Pétert is ő vezette Jézushoz. A görögöknél és Kis-Ázsia tartományban hirdette az evangéliumot. X alakú
kereszten halt vértanú halált. A bizánci egyház védőszentje. Fejereklyéjét kiengesztelődés jegyében 1964-ben adta vissza VI.Pál pápa.
Józsa Sándorné hitoktató

Olvasandó 1Tim 6,1-12.

És ez így van mindenkivel. Egész életünk támadások kereszttüzében zajlik. Megpróbál a fáradság, a betegség, a kihívás, a feladat, a napnak égető
tüze, a hideg eső csontjainkat átjáró kínja és akkor még nem beszéltünk a
velünk született, bennünk és körülöttünk lévő gyarlóságokról, balgaságokról és gonoszságokról. Ezek mind és végtelen sok társuk támadják azt
a hitet, amely azonban mind a reménységnek, mind a szeretetnek a forrása. Ha meghal a hit, elvesznek a remények is, és meglankad a szeretet.
Harcolnunk kell tehát azért, hogy a.) hitünk ne üresedjen ki; b.) ne cseréljék
fel tévhitek/illúziók, c.) életvitelünk ne kerüljön ellentmondásba vele. Ennek a
három támadásnak van elsősorban kitéve a hit.
Hányan gondolják nagy naivan, hogy ők a hitüket, az Isten jóságához
való kötődésüket, amelyből az emberek iránti jóság származik, mindenfajta karbantartás, odafigyelés és törődés nélkül meg tudják őrizni. Ha
valaki kérdezi: „Milyen vallású vagy?” - könnyen rávágja: „református”
vagy „katolikus”. Aztán ha valaki még egy kérdést föltesz, például ilyet:
„Hogyan gyakorlod, vagy mi következik ebből?”, akkor már bajban van a
válasszal. Rajtakapja magát, hogy pont úgy szomorkodik, pont úgy haragszik, pont úgy önző, pont úgy ember, mint bárki más, aki nem tartja magát hívőnek. Aki ilyen, az nem harcolt a hitéért, és el is veszítette azt.
És hányan vannak azok, akik számára a hit nem a mi Urunk Jézus Krisztusba,
Atyjába, és Szentlelkébe vetett, életen és halálon győzedelmeskedő transzcendens kötődés, hanem valamiféle illúzió, bálvány, szirénhang követése és
az ezekre elvesztegetett reménységek kudarca, csalódása. A meg nem harcolt
hit, a Szentírás igazságán meg nem mért hit előbb-utóbb a biztos kudarchoz
vezető rögeszmék vagy naivitások törékeny világába vezet.
Továbbá hányszor előfordul még mélyen hívő, bizonyos templomos hitgyakorlatokat is folytató emberrel, hogy kritikus helyzetekben, rendkívüli kihívások alkalmával csak úgy tud reagálni, mint bárki más. A meggyengült, harcban
meg nem edzett hite „kevésnek találtatik” az élet vagy a halál nagy kihívásaival szemben. Talán még van valami hittudata a rá jogosan haragvó Istenről,
aki kiűzte őt a Paradicsomból, mert bűnös, és ezért beteg, gyenge, mulandó,
de nincs már hite a megbocsátó, a Paradicsomba visszahívó, Krisztusban áldozatot vállaló Istenben és az Ő szeretetében. Pedig csak ezzel a hittel, ezzel
a tudatosan megharcolt hittel tudnánk mi is megbocsátani, nagylelkűek és
nagyvonalúak lenni, mindenkiben jót látni vagy legalább jót remélni. Egyszóval - krisztusiak lenni.
Ez a megharcolt hit adja azt a krisztusi létet, amely másként reagál az ember
ösztöneire, a gonoszságokra, a tragédiákra, a katasztrófákra, az áldott jó napokra és az olyan társadalmi kihívásokra, mint például napjaink legnagyobbika, a
migráció… Vizsgáljuk meg magunkat Advent küszöbén: milyenek a reakcióink? Olyanok-e csak, mint a Paradicsomból jogosan kiűzött emberé, vagy olyanok, mint a Paradicsomba kegyelemből visszahívott emberé. Harcoljuk meg a
hit szép harcát, hogy ez utóbbit ismerhessük fel szavainkban és tetteinkben.
A Presbitérium

Felkészülni, vigyázz, kész!
Alapvetően nem szeretünk és nem is tudunk várni. Olyan világban élünk, ami arra
tanít, hogy ne várj, hanem szerezd meg most. Ne várj, indulj, ha kell, gázolj át a többieken, de legyen a tied. Az advent pedig várakozást jelent. Várjuk a karácsonyt, Jézus
születésének ünnepét, illetve várjuk az Ő visszajövetelét, hiszen tudjuk, hogy az idők
végén újra eljön és magával viszi azokat, akik hisznek Benne és követik Őt. Várakozunk, de hogyan? Tétlenül vagy szorgalmasan? Milyen jó lenne, ha alig bírnánk kivárni, hogy Jézus visszajöjjön. Várakozás közben pedig szorgalmasak lennénk és
megtennénk azokat a dolgokat, amikre Ő kért minket. Hiszen nem azt mondta, hogy tétlenül nézzük az eget hanem, hogy vezessük az embereket Őhozzá szavakkal és tettekkel.

arról, hogy a Soli Deo Gloria Közösségi Ház Szilveszter este is nagy szeretettel
várja:

A minap olvastam egy megtörtént esetet, amely jól példázza, hogyan kell várnunk Jézust.
A helyszín egy belvárosi étkezde, délidő van. Zsibongás, tömeg, mindenki éhes és siet. Egy
asztalnál két fiatalember ül, előttük ennivaló, üdítő, lassan eszegetnek, s közben elmélyülten beszélgetnek. Egyszer csak megáll mellettük egy kócos, tíz éves forma, rosszul öltözött
kisfiú, s alázatos hangon megszólal:
– Tessenek adni száz forintot kenyérre!
Az egyikük már nyúl is zakója belső zsebébe, előveszi a pénztárcáját, amikor a másik ránézve a gyermekre és azt mondja:
– Tudod, én nem adok neked száz forintot kenyérre! – s nézi a gyermek szomorú, már-már
fásult arcát. Azonnal kérdez is:
– Éhes vagy? Kérsz valamit enni?

–korra, nemre, vallásra és pártállásra
való tekintet nélkül –
mindazokat, akik régi vagy/és új baráti társaságban, jó hangulatban, élőzene
és autentikus szilveszteri vacsora mellett: sült malac körettel, klasszikus korhelylevessel, kívánják eltölteni az Óesztendő utolsó és az Újesztendő első óráit.

A kisfiú arca pillanatra mintha reményt mutatna, de azt is félelemmel – „lehet, csak viccelődik?” -, mégis rögtön rábólint:
– Igen!
– Gyere, veszek neked, amit csak szeretnél.
A gyermek láthatóan nem hisz a fülének, de a férfi feláll, s elindul a kiszolgáló pult felé.
– Kérj valamit – mondja.
A fiú nagy adag milánói makarónit kér.
– Mit szeretnél inni?
– Kólát. – mondja bizonytalan, szinte hitetlenkedő hangon.
Amikor mindent megkaptak, a gyermek a fal melletti étkező pult egyik székére ül és mohón
tömni kezdi magába az ételt. A férfi visszaül barátjához.
– Most nagyon szégyellem magam – mondja a barát. - Én elintéztem volna azzal, hogy adok
neki egy százast, de ez eszembe sem jutott volna.
– Nekem is hirtelen támadt a gondolat és azt éreztem, hogy a pénzt bizonyára elvették volna tőle.
Hallottam már, hogy kis gyerekeket koldulni küldenek. Száz forint egyébként is kevés a kenyérre. És láttam, hogy nagyon szomorú az arca. Ekkor jutott az eszembe, hogy ételt veszek neki.
Napirendre tértek a dolog fölött. Tovább eszegetnek, beszélgetnek. Még félig sem ették
meg ételüket, amikor megint odajön a kisfiú. Kíváncsian néznek rá, s az csak annyit mond:
„Köszönöm szépen” – s ezzel elment. Rövid csend. Majd megszólal az, aki az ételt fizette:
– Nagy hibát követtem el!
– Ugyan, mit?
– Nem beszéltem neki Jézusról! Nem mondtam, hogy van valaki, aki őt is nagyon szereti, s én is csak azért tudtam rajta segíteni, mert valamikor engem is megmentett. Nem mondtam el neki az evangéliumot: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad
engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt. 10:32-33)
– De Jézus ezt is mondta – jegyzi meg a barátja: Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam,
és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám… Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” (Mt. 25:34-36, 40)
Legyen a mi adventi és Jézus eljövetelére való várakozásunk olyan, hogy lássuk meg, kiért
mit tehetünk és tegyük is meg. Az éhezőnek adjunk enni, a fázónak adjunk ruhát, a szomorút vigasztaljuk meg és eközben ne felejtsük el elmondani azt, hogy kinek tartozik köszönettel, hogy mindez Istentől jön, mi csak rámutató eszközök vagyunk.
Mihály Zoltán
Baptista gyülekezet

Meghívásos híradás

Jelentkezni a Soli Deo Gloria Közösség
vezetőinél – 0620-943-5397, 0630-2870283 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.
Az esztendő hátralevő napjaira is áldást
és békességet kíván a
Soli Deo Gloria Közösség Vezetősége
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Adomány

Gyönyörű városházánk
egyik gyöngyszeme Kossuth Lajos mellszobra.
Nem hiszem, hogy nem lenne mindenki számára esztétikai megelégedés, és talán egy kicsit
hazafias öröm is, hogy a magyar szabadság és
függetlenség küzdelmeinek e 19. századi megtestesítőjének szobra áll a főhomlokzat előtt.

Amikor mégis lekerültek a falról és az akkori testület tagjai „szívből vagy színből” más
értékek szerint kezdték a várost irányítani,
akkor nagy öröm volt, hogy az Alapítvány
Kossuth-plakettel tudta díszíteni a korábbi tanácsháza, akkor már városháza homlokzatát.

Ehhez képest már esetleg kérdéseket vet fel némelyekben, hogy a nagyon is szerény korábbi polgármesteri hivatal falára igazán illő, tehát szintén
szerény Kossuth-plakett miért kapott olyan előkelő helyet az új épületben? Miközben e kérdést
mintegy hivatalból igyekszem megválaszolni, az a
titkos reménységem, hogy talán inkább csak költői ez a kérdés és igazán senkiben nem merült fel.

A jelenlegi kuratórium tagjai pedig ennek a háttérnek az ismeretében úgy gondolták, hogy az
a díszítő elem, ami valamikor a szemléletváltást
volt hivatott kifejezni a régi házon, most a folyamatosságot jeleníti meg az új házon a demokratikus, nemzetszerető, lokálpatrióta alapértékek változatlanul meghatározó szerepének kifejezésére.

Ezt a dekorációt a Művelődési, Oktatási és Sport
Alapítvány ajándékozta a 90-es évek elején a városnak. Bármilyen furcsán hangzik, a város akkori
költségvetésébe egy ilyen „luxus” kiadás nem
fért bele. Ugyanakkor a Kuratórium akkori elnöke
és tagjai teljes egyetértésben a testülettel és az

akkori jegyzővel úgy érezték, hogy a rendszerváltozásnak és az ezzel járó, legalábbis szándék
szerinti szemléletváltozásnak minél több jelét
kell adni. Ennek az épületnek a falán – ne felejtsük el, évtizedeken keresztül! – olyan magabiztosan „ragyogott” a vörös csillag, és e falba
olyan szervesen simult bele Vlagyimir Iljics Lenin
egész alakos színes képe, mintha sosem akarnának onnan eltávozni szellemiségükkel, vagy
inkább diktatórikus szellemtelenségükkel együtt.

Ezt a plakettet valamikor a Művelődési, Oktatási és
Sport Alapítvány ajándékozta városunk házának.
Most pedig, mint a jelenlegi kuratórium tagjai, mi
tekintjük elismerő ajándéknak azt a gesztust, hogy
e szerény, de mégis esztétikus plakett köszöntheti a tanácsterembe érkezőket és onnan távozókat.
A kuratórium megbízásából:
dr. Csobolyó Eszter

Az új városházán folyó fontos munka
nem új keletű, hanem szerves folytatása annak, amit dunavarsányi önálló közigazgatásnak nevezünk. Az ott dolgozók számára
egyáltalán nem mindegy, hogy ez a nagyon
fontos munka milyen körülmények között zajlik.
Sőt, mindannyiunk számára nagy öröm, hogy
olyan városházánk van, amely mind esztétikailag, mind pedig funkcionálisan teljes
megelégedésre számíthat a dolgozók részéről, az ügyfelek részéről és azok részéről is,
akiknek sosem kell átlépniük annak küszöbét.
Az önálló közigazgatás, tehát a település önállósága nem egyik pillanatról a másikra valósult
meg. Hosszú folyamat, amelynek története
van, méghozzá olyan történet, ami olykor előre,
olykor pedig hátra lép. Ennek részleteibe természetesen nem szükséges elmerülnünk, viszont a kezdetekről érdemes megemlékeznünk.
Ezt a megemlékezést szolgálja az az emléktábla, amelynek elhelyezése az épület felépítésének utolsó aktusaként történt és Szilágyi Károly
életére és szolgálatára emlékeztet. Szilágyi
Károly 1943 őszén kapta meg a Taksony-Dunakisvarsány segédjegyzői állást, amelyben az
volt a feladata, hogy Dunakisvarsányban/Dunakisvarsányból önálló jegyzőséget szervezzen.

A dunavarsányi jegyzői kirendeltség vezetőjeként
elsőként alakította ki a község önálló közigazgatását, a Taksonytól folyamatosan függetlenedő
település irányítását. De facto ő volt ettől az időtől
kezdve az első olyan hivatalnok, aki jegyzőjeként
tevékenykedett a még Taksonyhoz tartozó, de
attól folyamatában leváló Dunakisvarsánynak. A
háború után ezt a munkát nem folytathatta, és
így a már önálló településnek nem lehetett a
jegyzője, mint ahogy azt a róla megemlékező tábla nem is állítja. Amire utal a politikai üldöztetést
illetően: az 50-es években ítélték el az „Eger-Kiskunlacháza tengely” elnevezésű kommunista-ellenes szervezkedés egyik vádlottjaként.

A per léptékét jelzi, hogy csak Lacházáról legalább 20 fiatalembert helyeztek vád alá, akik
közül többen életfogytiglant kaptak és 1956ban a börtöncellából egyenesen Angliáig vagy
Amerikáig menekültek. Neveket tudok sorolni:
személyesen ismertem néhányuk itthon síró
édesanyját és testvéreiket. Ebben a perben
ítélték halálra Szabó Miklós, akkor huszonéves
műszerészt, akinek szomorú édesanyjával
gyermekkoromban szinte napi kapcsolatom
volt, mert emberbaráti megfontolásból és politikai állásfoglalásból is apám orvos-írnokként
alkalmazta. Szilágyi Károlyt 1952-ben ítélték
el, majd 1957-ben egy újabb politikai perben
15 évet kapott, amelyből 59-ben szabadult.
Szilágyi Károly szabadulása után természetesen végzettségének megfelelő állást sosem
kaphatott. Református hitét ezekben a megaláztatásokban sem szűkölködő években is
vállalta a presbiteri szolgálat betöltésével is. A
Dunavarsányi Református Egyházközség elöljárósága mindezek alapján fejezte ki tisztelő
emlékezetét és kérte, hogy ennek jelét abban
az épületben helyezzék el, amelynek jogelődjében Szilágyi Károly volt az első hivatalnok.
A tábla az életúton túl Dunavarsány önállóságának első hivatalos mozzanataira is emlékeztet.
					
		
Dr. Bóna Zoltán
református lelkész
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Kőfaragóból szobrászművész
Az új városháza előtt, mielőtt belépne valaki az épületbe, Kossuth Lajos mellszobra fogadja az érkezőt. Alkotója Szabó Zoltán dunavarsányi lakos – mint mondta,
még nem ismerik túl sokan, de reméli, hogy a nagy államférfi hozzásegíti nemcsak művészi hírneve öregbítéséhez, hanem ahhoz is, hogy kizárólagosan szobrászművész váljon belőle. Most ugyanis még nem az – kőfaragóként is dolgozik.

Azt beszélik, hogy többször visszautasította a
felkérést. Nincs jóban Kossuth Lajossal?
- Nem erről van szó. Talán három-négy évvel
ezelőtt megkerestem Bóna Zoltán akkori polgármestert és elmondtam neki: szeretnék hozzájárulni a város arculatának formálásához egy
köztéri Kossuth-szobor megalkotásával. Azt a
választ kaptam, hogy pillanatnyilag nem aktuális, de később szükség lehet rá. Nem tudtam,
hogy már napirenden van az új polgármesteri
hivatal építése, készülnek a tervek. Ezek között szerepelt az, hogy kellene majd egy Kossuth-szobor, de a testület 2014-ben a bronz
változatban gondolkodott, én pedig korábban
egy kőszoborra dolgoztam ki a saját terveimet,
egy kőszobor-makettel álltam végül a testület
elé. Egész egyszerűen a tervek átdolgozásához
nagyon rövidnek érzetem a rendelkezésemre álló időt – csak ez volt az ok, amiért nem
mondtam rögtön igent. Végül elkészítettem
az új tervet, az új makettet, az új költségvetést. A testület 2015 áprilisában mindezeket
végül elfogadta, hozzáláthattam a munkához.
Egy fiatal művész számára mit jelent Kossuth
Lajos szobrának megfaragása? Dicsőség?
Felelősség?
- Kossuth személyiségének van megosztó
hatása – ő általában a nép embere, én erre
összpontosítottam, nem azokra a véleményekre, amelyek elítélik az emigrációban végzett
tevékenységét vagy Széchenyivel való nézeteltérését. Elkezdtem tanulmányozni az önéletrajzi leveleit és más írásait és egyre közelebb
kerültem hozzá, egyre jobban megértettem a
reformkori elképzeléseit – jobbágyfelszabadítás,
Védegylet és így tovább -, és egyre inkább úgy
éreztem: igen, dicsőség megfaragni az alakját.
Kicsit lépjünk vissza az időben a szobor történetének folytatása előtt – itt született vagy
beköltöző?

- Budapesten születtem, de első látásra beleszerettem Dunavarsányba. Semmit sem gondolok
véletlennek az életemben, sors-szerűnek érzek
mindent. Édesanyám egy kedves ismerőse árulta
a varsányi házát – rögtön úgy éreztem, megtaláltam a helyem. Családommal együtt 2007-ben
költöztünk ide. Szeretetteljesen, szívélyesen fogadtak a helybeliek – a népdalkörben például
azonnal otthon éreztem magam – nagyon szeretek énekelni, egyházi kórusok tagja is voltam.
Hogyan lett szobrász?
- Ez is sors-szerű. Pesterzsébeten jártam általánosba, de az intézményt gimnáziummá alakították,
így kerültem át az Ady Endre nevét viselő iskolába,
rajz-tagozatos osztályba. Egy kedves osztálytársam
édesanyja keramikus volt, sokat agyagoztunk,
ő látott bennem valamit és ajánlotta a Bokányi
Dezső Építőipari Szakközépiskolában a kőszobrász-szakot. Így kezdődött. Szerintem mindenkinek
születnie kell a saját hivatására – én egy nyugodt
típusú ember vagyok, soha nem hebrencskedtem,
nem is lehet, mert egy rossz mozdulat, és ragaszthatom vissza a kőtömbre a lepattintott darabot és
hogy néz ki egy össze-vissza ragasztott szobor?! A
kőszobrászat a megfontolt emberek művészete.
Kik vannak Kossuth társaságában, milyen alkotások születtek már meg korábban?
- A köztéri szobrokat illetően az első volt Kossuth. A
helyi Trianon-parkba készítettem egy Horthy-emlékművet, ő is a magyar történelem jeles alakjai közé
tartozik. Jobbára csoportos kiállításokon mutattam
be az ötleteimet, elképzeléseimet és a műveimet.
Amikor nem szobrászkodik, akkor mivel foglalkozik?
- A szobrászat nehéz kenyér – hosszú idő kell, mire
az ember csak abból tud megélni. Én még nem tartok itt – kőfaragóként dolgozom egy sírköves üzemben. A vágyam az, hogy szobrászművész lehessek
– talán a Kossuth-szobor is segít a cél elérésében.
Rengeteg ötlet van bennem és egy alkotóművésznek mindig kínszenvedés, ha nem tudja megvalósítani az elképzeléseit. Régi, dédelgetett vágyam
például egy korábbi helyi orvos szobrának a megalkotása – Gallé Béla az 1900-as évek elején szolgált

itt, Dunavarsányban, igazán megérdemelné. Szívesen megtervezném, megfaragnám.
Hogyan kezd hozzá az alkotáshoz? Keres
egy fényképet vagy a könyvtárakban kezd
búvárkodni, hogy megismerje az illető lelkét?
- Nagyon sokat olvastam Kossuthról, az
interneten is felkutattam mindent, amit
elérhettem. Nagyon sok fényképet is ös�szegyűjtöttem róla, amivel csak a magam
dolgát nehezítettem meg, mert nagyon sokféleképpen ábrázolták. Végül találtam egy
korabeli igazolványkép-félére, ez lett az alap.
Dunavarsány fiatal, fejlődő város, ezért mindenképpen a fiatal, dinamikus Kossuthtot
akartam ábrázolni és ez a litográfia ilyen volt.
Úgy tudom, három gyermeke van. Amikor
faragja a követ, odajön valamelyik és szól,
hogy „apu, én is szeretnék követ faragni”?
- A kislányom igazából a rajz iránt érdeklődik, de a középső fiam, Hunor mindig nagy
érdeklődéssel figyeli-nézi a szobrok arcát.
Nem akarok messzemenő következtetéseket
levonni, de igyekszem terelgetni, hadd fejlődjön ki benne a művészet iránti érdeklődés.
Mikor lesz igazi művész egy kőfaragóból,
hány év után?
- Ahogy mondani szokták, a jó pap is holtig
tanul, így van ez az alkotóművészekkel is. Mindig van mit tanulni, számomra a nagy történelmi szobrászaink jelentik a példaképet: Zala
György, Kisfaludy Stróbl Alajos, Terts Ede és
még sorolhatnám. Ha csak nézi az ember naphosszat az alkotásaikat, már rengeteget tanul.
Híres ember lett itt, Dunavarsányban? Megismerik, hogy „no, ő csinálta a Kossuthtot”?
- Így még nem ismernek fel, de várom és remélem, ennek is eljön az ideje. Szeretnék minél többet dolgozni érte a város szépítése érdekében.

Haeffler András

Közöttünk élnek
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Testvérvárosi kapcsolat

Visszatekintés a Testvérvárosi Bizottság egy éves munkájára

Csetfalva
Egy sikeres pályázat margójára…
Dunavarsány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „A magyar kultúráért és oktatásért” című felhívásra, amelyet megnyertünk.
A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 1.000.000 forint összegű támogatásban részesített minket.
Úgy gondoltuk, a magyar kultúra fennmaradásáért a legtöbbet azok a pedagógusok tesznek, akik az anyaországtól elszakadva, korlátolt
lehetőségeik ellenére igyekeznek helyt állni.
Pályázati programunk címét, nem titkolt vágyainkban fogalmaztuk meg: „Közös emlékezés
Csetfalvával az 1956-os forradalmi események
jegyében” elnevezéssel. Örömmel fogadtuk
Gergőné Varga Tündével 2015. október 22-én
azt a 8 fős pedagógus delegációt, akik Kárpátaljáról érkeztek a dunavarsányi vasútállomásra a délutáni órákban. Vendégeinket a szállás
elfoglalása után, a Petőfi Művelődési Ház és
Könyvtár szervezésében finom vacsorával várta a
képviselő-testület, városunk díszpolgárai, a Testvérvárosi bizottság tagjai, illetve intézményeink
és az önkormányzati hivatal vezetői, amelyet kötetlen, jó hangulatú beszélgetések fűszereztek.

2015. október 23-án délelőtt, az 56-os megemlékezés jegyében, több helyszínen járva, történelmi emléksétát tettünk, s közben bemutattuk
városunk nevezetességeit.

Ebéd után az Árpád Fejedelem Általános Iskola pedagógusai látták vendégül csetfalvai kollégáikat,
ahol szakmai eszmecsere keretében lehetőségük
nyílt megismerni az alkalmazott oktatási módszereket, valamint vendégeink a határon túli oktatási
rendszer által nyújtott lehetőségek korlátairól is
meséltek. Ezt követően 16 órától a Cserkészháznál
zászlófelvonással vette kezdetét a megemlékezés, amely a temetőben folytatódott, ahol a református és a katolikus egyház vezetőinek emlékező
szavai után a Varsányi 56-osok terére sétáltunk, s
az emlékmű tövében elhelyeztük koszorúinkat.
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A térről égő gyertyánkkal a kezünkben vonultunk át a Petőfi Művelődési Házba, ahol az
Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. osztályos
tanulói mutatták be ünnepi műsorukat, Kun
László Károly a Humánpolitikai Bizottság elnökének emlékező beszédét követően. A megemlékezés után közös vacsorával zártuk a napot.
2015. október 24-én reggel 9 órától a dunavarsányi Soli Deo Gloria Közösségi Ház vezetősége
látta vendégül a delegációt, amely közös áhitattal kezdődött, majd bemutattuk a református
egyház kezelésében működő intézményt, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó jószágportát.

"Egy éves fennállását ünnepli a Testvérvárosi
Bizottság", szólhatott volna így is a címe jelen írásomnak, a valóság azonban ennél összetettebb,
hiszen a korábbi években, az önkormányzatiság
elindulását követően, különféle szervezeti formákban léteztek a testvérvárosi kapcsolatokat
ápoló testületek. Munkájukat, amely lényegében a testvérvárosi kapcsolatok alapjának megteremtését szolgálta, ezúton köszönöm. A jelen
szervezeti formában, polgármester asszony javaslatára, a képviselő-testület felhatalmazásával,
sok éves kihagyást követően egy éve működünk.
Nagy célokat tűztünk ki magunk elé, mint ahogy
azt olvashatták a Dunavarsányi Napló márciusi
számában megjelent bemutatkozó írásunkban.
Célkitűzéseink között szerepelt a testvér-települési programokat támogató, vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújtó pályázatokon való
részvétel. Több sikeres pályázaton vagyunk túl,
amelyek lehetőséget teremtettek többek között
a csetfalvai pedagógus-kollégák Dunavarsányba
látogatására. Nagy reménységgel tekintünk egy
másik pályázati lehetőség elé, amely egy tavaszi,
pünkösdi kulturális és művészeti találkozó lebonyolítását segítené elő, és amelyen testvérvárosaink mellett egy Dunavarsánnyal már szoros
barátságot ápoló norvég csapat is részt venne.

Ezen pályázat előkészítő munkájában kiemelt
szerepe volt bizottságunk tagjainak, segítségüket e téren külön köszönöm. Bizakodással
tekintünk a pályázat számunkra kedvező elbírálására. Kiemelt célként fogalmaztuk meg
kapcsolataink, barátságaink szorosabbra fűzését, amelyek alapjai a személyes találkozások.
Személyes találkozókból pedig az elmúlt esztendőben nem volt hiány, szinte nem volt olyan
jeles városi rendezvényünk, ahol ne képviselték
volna magukat a testvérvárosi küldöttségek.
Látogatásaikon túl mi is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden településre eljussunk.
A teljesség igénye nélkül, részt vettünk többek között a szalóci Káposztafeszten, több ízben jártunk
Csetfalván, ahol baráti gesztusaink gyakorlása
mellett városunk önkormányzatának segítségével több ízben anyagi segítséget is átadhattunk
a nehéz helyzetben lévő, a háború következményeit saját bőrükön tapasztaló barátainknak.
A németországi Gemmingennel való kapcsolat
már korábban is példaértékű volt, az elmúlt évben
is ezen az úton jártunk tovább, hiszen polgármester asszony, bizottságunk tagjai, városunk polgárai, civil szerveződései több ízben is képviselték
Dunavarsányt a németországi programokon.

Példaértékű volt a kezdeményezés, miszerint a
Duanvarsányi Táncláz elnevezésű városi rendezvényünkből befolyt anyagi támogatást felhasználva, csetfalvai gyermekek tölthettek nálunk egy felejthetetlen vakációt - a szervezők és a gyermekek
egyaránt nagy élményekkel gazdagodván, megelégedéssel tekintettek a gazdag programokra.
„Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére” - a Példabeszédek könyvében olvasható útmutatót szem
előtt tartva, bízom benne, hogy az előttünk álló
esztendőkben is tartalmas testvérvárosi találkozások elé nézünk. Az elmúlt esztendőben, a
testvérvárosi kapcsolatok erősítése érdekében
végzett munkájukért köszönetet mondok minden dunavarsányi polgártársunknak, civil szervezeteink áldozatos munkájának, s nem utolsó sorban a Testvérvárosi Bizottság tagjainak.
Kívánom, hogy kibontakozóban lévő, valamint
évről-évre megerősödő testvérvárosi barátságaink sokáig fennmaradjanak, ezen baráti
kapcsolatokra pedig a jó Isten áldását kérem.
dr. Békássy Szabolcs
elnök, Dunavarsányi Testvérvárosi Bizottság

Közös gondolatok az egészségügyi ellátásról
A délelőtt folyamán dunavarsányi pedagógusokkal, a képviselő-testület tagjaival, valamint
a megjelent civilekkel, egy kerekasztal-beszélgetés teremtett lehetőséget arra, hogy
vendégeink bemutassák Kárpátalja jelenlegi
helyzetét. A beszélgetést követően közös ebéd
után, kikísértük vendégeinket a vasútállomásra, ahol nehéz szívvel búcsúztunk el egymástól, de bízva a mielőbbi viszontlátásban.
Keresztesi Balázs
alpolgármester

„Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi
ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése, felismerése
és gyógyítása alapvető nemzeti érdek, valamint
a gyógyítás olyan közügy, amelyben mind az
államnak, mind az önkormányzatoknak, mind
a gyógyító orvosnak és a megelőzést végző védőnőnek meghatározó szerep és felelősség jut,
elfogadva a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és
a fogorvosi alapellátás kapuőri szerepét” – ezek
az új egészségügyi alapellátási törvény első sorai.
Ezen gondolatoktól vezérelve szükségét éreztük egy fórum megszervezésének: a Városháza
dísztermében egészségügyi kerekasztal-megbeszélést tartottunk, amelyen képviselték magukat városunk és a Polgármesteri Hivatal vezetői,
az egészségügyi alapellátásban tevékenykedő
szakemberek, a háziorvos kollégák, gyermekorvosunk, védőnőink, a fogorvosi praxis vezetője,
központi orvosi ügyeletünk ügyvezetője és nem
utolsó sorban az ellátó rendszer szerves egészét
képező gyógyszertár vezetője. Megtisztelő számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat dr. Földi
Zsuzsanna járási tiszti főorvos is, kollégáival együtt
érkezett a megbeszélésre. Köszöntőjében kiemelte jó kapcsolatát önkormányzatunkkal, s külön
dicséretben részesítette a védőnői hálózatunkat,
valamint központi orvosi ügyeletünk működését.

Megegyezés született a védőnői méhnyakrák-szűrés folytatásáról, amelynek érdekében a
hivatal vezetői megteszik az illetékes szervekkel
az első lépéseket, erősítvén az alapellátás törvénybe is foglalt kapuőri, a betegségek kialakulásának megelőzését szolgáló szerepét. Ennek
margójára gondolataink egy szűrővizsgálatokkal
egybekötött települési egészségnap felé terelődtek, amelyet jövőre szeretnénk megtartani. Napirendként szerepelt természetesen a tartósan
betöltetlen háziorvosi és gyermekorvosi praxisaink jövője, amelyek rendezésére biztató megoldások születtek, s remélhetőleg az előttünk
álló év első hónapjaiban az új orvos kollégák
megkezdhetik szolgálatukat Dunavarsányban.

A kerekasztal-beszélgetés, ahogy a nevéből is
adódik, inkább egy interaktív fórumként folyt
tovább a medrében, mintsem szigorú napirendekhez kötött előadásként, lehetőséget teremtve
így a kollégáknak, hogy szakmai tapasztalataikat
kicseréljék egymással, kérdéseket tegyenek fel
önkormányzatunk és a hivatal vezetőinek, megosszák gondolataikat tiszti főorvos asszonnyal.
Hiszek benne, hogy ezen eszmecsere megteremtette annak alapját, hogy a dunavarsányi egészségügyi alapellátás tovább
erősödjön, ami végső soron a betegek, az egészségtudatos polgárok nagyobb megelégedettségét szolgálja, s nem utolsó sorban kiemelt jelentősége van a betegségek megelőzése, valamint
a betegségek gyógyítása szempontjából. Egy
ismeretlen szerző gondolataival zárom soraimat:
„Ne gyógyítsuk a betegséget, hanem
előzzük meg!”
dr. Békássy Szabolcs
alpolgármester

Testvérvárosaink

Testvérvárosaink
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Köszöntsük futással a Mikulást!
Nevezési díj: legyen rajtad piros ruhanemű!
(valamelyik ruhadarabnak kötelező piros színűnek lennie…)

Gyere el Te is és hozd el a családodat!

2015. december 6. vasárnap délután
15:00 - 500 m gyermekfutás
15:30 - 3 km, 6 km, 9 km futás
15:35 - 5 km Nordic walking

Rajt és cél: a Petőfi Művelődési Ház parkolója
MINDEN CÉLBA ÉRKEZŐ NYAKÁBA – ÉREM GYANÁNT –
SZALONCUKROT AKASZTUNK!
Díjazás: versenyszámonként és kategóriánként az első három helyezett
Mikulás-csomagot kap.
Kategóriák: férfi, női és 18 éven aluli fiú, lány.
Versenypálya:
500 m: Kossuth Lajos utca – Arany János utca között
3 km: Vasút sor - Nagyvarsányi utca – Búza utca – Bajcsy-Zsilinszky utca
– Vasút sor
6 km: – 2 x a 3 km-es kör
9 km: – 3 x a 3 km-es kör
Jelentkezés:
Személyesen: Petőfi Művelődési Házban Kossuth u. 2., Béke utca 12.
Telefonon: Herendi Péter +36/20/9382-774
E-mailben: herendi.peter54@gmail.com
Facebookon: https://www.facebook.com/events/515650875260202/
A verseny szervezője a Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület,
Partnerek: Petőfi Művelődési Ház; Dunavarsányiak Független Köre;
Kis-Duna Natúrpark Közhasznú Egyesület;

Ötletgazda:
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DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Tévedni könnyű, bevallani nehéz, de a jó lelkiismeret miatt kötelező!
Cikksorozatom előző részében a Kutyakaparó csárda valódi helyét illetően délkeleti irányban 2 km-nyit tévedtem - annyi a mentségem, hogy bár sok
régi térképet áttanulmányoztam az elmúlt két évben, egyiken sem találtam leírva a nevét. A régi katonai felmérések gyakran csak W. H. (útkaparóház)
rövidítéssel jelölik a sokszor csárdaként is működő épületeket. Azt tudtam ugyan, hogy a mai 51-es úttal párhuzamosan a két Varsány között húzódott egy
másik, Kiskunlacházára vezető postaút is, de arra gondoltam, a Dömsödre menő Petőfi csak a rövidebbet, a mai 51-est választhatta. Hát igen, ha gyalog
ment, de ha szekérrel, postakocsival, akkor arra haladt, amerre annak vezetett az útja. Márpedig ennek a másik postaútnak a mai Délegyháza területén,
a Majosi út második bal kanyarja fölött szintúgy volt egy útkaparóháza: az igazi Kutyakaparó. Tőle északra egy domb, az Ordás-hegy, keletre egy másik,
a Kaporás-hegy. A helyszín egészen hasonló az előző cikkemben leírtakhoz: Petőfi versébe illő (az első térképen fekete körrel jelölve az Ordasi, pirossal
a Kutyakaparó csárda).
Tévedésem felismerésében egy 1793-ban készült térkép segített, amely Majosházát és Áporkát mutatja. Bal felső részén jól olvasható a felirat: ,,Csárda
Kutya Kaparási”. Köszönet érte Becze János majosházi helytörténésznek.
Kohán József

Majosháza 1973.

….IMMÁR 20 ÉVE

Ki volt Kolping, akinek nevét oly’ sokszor
halljuk, mely értékek mentén szervezte meg
a mozgalmát és miért fontos számunkra
ezen értékek védelme, a hozzájuk való hűség még a XXI. század rohanó világában is?
Adolf Kolping a kölni dóm káplánjaként 1849.
május 6-án alapított legényegyletet hét inassal.
Célja: „A pozitív energiákat erősíteni az emberben
és elmélyíteni a hitet.” A szervezetet kezdettől fogva nemzetközi mozgalomként képzelte el, amelynek segítségével fiatalok ezreit tudta az önsegítési
eszmékre ráébreszteni. Hamar Európa és Amerika
legjelentősebb legényegyleti mozgalmává vált.
Kolping nagysága abban rejlik, hogy a XIX. század végén nem csupán felismerte a társadalom
megújításának szükségességét, de kortársaival
ellentétben a változást nem forradalommal,
osztályharccal vagy állami beavatkozással akarta
elérni. Nem másokat akart rábeszélni vagy meg�győzni, hanem önmagával kezdte: eszközöket
talált az emberek bajainak enyhítésére és utat
mutatott, bátran nekifogott a szükséges társadalmi átalakításokhoz, nem mások segítségére várt.
Műve felépítésére csupán 15 éve maradt: halála évében, 1865-ben már 25.000 tag volt
Európa és Észak-Amerika több mint 400 legényegyletben. Ahogy a tagok megnősültek,
családot alapítottak, a mozgalom legényegyletből keresztény családok közösségévé vált.

Ma a Nemzetközi Kolping Szövetség a világ
több mint 50 országában kb. 5.000 Kolping
Családban több mint 500.000 tagot számlál.
Kolping 1856 májusában látogatott személyesen Magyarországra, ahol elgondolásait
nagy lelkesedéssel fogadták és a fővárosban
még abban az évben megalakult az Egyesület.
A mozgalom folyamatosan terjedt, a II. világháború végéig élte virágkorát, 1946-ra már több
mint 200 helyi egyesület létezett. Tevékenységüket főként szociális és pedagógiai feladatok köré szervezték. A mozgalom 40 év szünet
után, 1990-ben alakulhatott újra hazánkban.
Ehhez a nemzetközi mozgalomhoz Dunavarsány
immár 20 éve, 1995-ben csatlakozott, amikor
Nagyvarsányban megalakult a Szent Vendel
Kolping Család Egyesület. Működésünk során
Szent II. János Pál pápa gondolatát tartjuk szem
előtt, amely szerint: „… ha nem is tudjuk az egész
világot megváltoztatni, változtassuk meg a világnak azt a kis darabját, ami számunkra elérhető.”
Ebben a szellemiségben végezzük munkánkat
immár két évtizede, és büszkék vagyunk rá, hogy
nem csupán egyre nagyobb részt vállalunk városrészünk lelki és kulturális életének szervezésében, hanem – a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dunavarsányi Svábok Egyesületével
karöltve - annak alakítói, meghatározói vagyunk.

kezdjük: igyekszünk családunk, közösségünk,
környezetünk életét szebbé, színesebbé, a keresztény eszmékhez-értékekhez méltóbbá tenni.
Idén ősszel, miközben a Magyar Kolping Szövetség hatalmas ünnepségsorozattal emlékezett újra alakulásának 25. évfordulójára, addig
Nagyvarsányban sokkal szerényebb keretek
között a Szent Vendel Kolping Család Egyesület létrejöttének 20. jubileumára emlékeztünk.
Az eltelt 20 évért a nagyvarsányi Szent Vendel Templom búcsújával egybekötött hálaadó
szentmisét mutatott be az egyesület lelki vezetője – prézese -, Kis R. Sándor plébános.
A szentmisén zászlónkra emlékszalagot fűztünk,
majd a mise végén a Kolping-dal is felcsendült. A
templomból kijövet a bejárat előtti új kereszt felszentelésére került sor, majd szerény agapé és az
elmúlt 20 év képeiből készült kiállítás várta a látogatókat a Kolping-házban. Bizalommal vagyunk
aziránt, hogy az eltelt 20 év munkássága hozzájárult embertársaink lelki-szellemi fejlődéséhez,
ezáltal a Jóisten tetszését is elnyerte. Az Ő segítségét kérjük az elkövetkezendő sokszor 20 évhez.
Isten áldja a tisztes ipart!
Isten áldja kezünk munkáját!
Schuszter Bernadett
elnök

Kolping útmutatásaihoz hűen a változtatásokat nem másoktól várjuk, hanem magunkkal

Megemlékezés szovjet munkatáborba elhurcoltakról
A több éves hagyománynak megfelelően Dunavarsány Német Nemzetiségi Önkormányzata az
idén is november 1-jén, Mindenszentek Napján
emlékezett meg a szovjet munkatáborba elhurcoltakról az értük felállított emlékműnél, a nagyvarsányi temetőben. A megemlékezésen a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tiefenbeck László
mondott ünnepi beszédet:
„Tisztelt Egybegyűltek!
Most emlékezünk a sztálinizmus rémtetteinek
egyikére, amely során Magyarországról, a Kárpát-medencéből tömegesen deportáltak polgári
lakosokat, elsősorban német származású fiatal
nőket, asszonyokat, férfiakat szovjetunióbeli
kényszermunkára 1944-45-től. A kollektív bűnösség és a kollektív büntetés jegyében embertelen
módon és körülmények között hurcolták el őket
úgynevezett jóvátételi munkára, több évre, elsősorban a szovjetunióbeli Donyec-medencébe, az
Uralba, a Kaukázusba. Egyetlen bűnük német
származásuk volt. Sokan meghaltak közülük,
sokan nem térhettek haza szülőföldjükre. Sokan hazatérve már idegeneket találtak a szülői

házban, mert családjukat elűzték, kitelepítették.
Rajtunk a felelősség, hogy hírt adjunk a világnak Róluk, az ártatlan áldozatokról, s hogy megőrizzük és megőriztessük emléküket. Nekik, a
„malenkij robot”-osoknak hallgatniuk kellett.
Tiltva volt, hogy beszéljenek a kényszermunkára hurcolásról. Helyettük, az útközben és a
táborokban elhunytak helyett nekünk és a fiatal generációnak kell beszélni az őket ért igazságtalanságról. Emléküket életben kell tartani.
A jelen és a jövő generációival meg kell ismertetni, hogy mi zajlott ezekben az időkben. Szeretnénk, ha mindenki tudná, hogy a „malenkij robot”
olyan jogsértés, amely figyelmen kívül hagyta az
emberi jogok tiszteletben tartását, a nemzetközi
egyezményeket, többek között a Hágai Egyezményt is, amely kimondja: a polgári lakosság
nem vonható felelőssége országa hadi cselekményeiért és semmilyen esetben nem lehet őket
deportálni vagy munkatáborokban dolgoztatni.
1944. karácsonyán ez mégis megtörténhetett

Európában a Kárpát-medencei németséggel.
Dunavarsányban sem történt ez másként. A
parancs értelmében: mozgósítandó minden
német származású, 17-45 év közötti férfi és
minden 18-30 év közötti nő. A mozgósítottak
vigyenek magukkal: meleg felsőruhát, 2 pár
hordható állapotban lévő lábbelit, 3 rend fehérneműt, ágyneműt és takarót, evőedényt és
15 napi élelmet… Nemsokára hazajönnek.
Akkor még senki sem sejtette, hogy legtöbbjüknek ez 5 évet, sokuknak a soha többé-t jelenti.
1945. január 5.-én tizennyolc nagyvarsányi és hét
kisvarsányi sváb készülődött „malenkij robot”-ra.
Közülük tizenketten már nem térhettek haza. Ott
lelték halálukat Sztalino bányáinak poklában:
Glázer Péter, Kreisz György, Kreisz Lénárd,
Leéb Jakab, Lindwurm Ferenc, Lindwurm József, Ullmann Ferenc, Wágner Ferenc, Wágner
Jakab, Wágner Jakab, Wágner Teréz, Winkler
István. Nekik nem adatott meg, hogy hazájuk
földjében pihenhessenek. Ez az obeliszk itt, a
nagyvarsányi temetőben, jelképezi sírjukat, őrzi
emléküket, és figyelmeztet arra, hogy ilyen és
ehhez hasonló rémtett többé ne történhessen.”
Tiefenbeck László

Beszámoló

Történelem

HŰSÉG KOLPINGHOZ
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Bemutatkoznak a Mekler László Ifjúsági
Turisztikai és Sport Egyesület edzői

A célokról:

Amint azt az újság előző számában ígértem, szeretném bemutatni a Mekler László ITSE edzőit, mert
megérdemlik, hogy megismerhessék őket a dunavarsányiak, hiszen az Ő munkájuk segítette hozzá a
gyerekeket a sok-sok kiváló eredmény eléréséhez.
További eredményes munkát és sok sikert kívánok nekik és sportolóinknak is.
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Az elsődleges célom, hogy a gyerekeket minél hamarabb beillesszem a versenyrendszerbe. Szeretnénk kiépíteni egy stabil egyesületet, ahol rendben tudjuk nevelni a jövő bajnokait és nem titkolt célunk, hogy a 2020-as tokiói olimpián a mi egyesületünkben nevelkedett sportolók képviseljék hazánkat. Az edzőktől és a sportoló gyerekektől rengeteg munka szükséges, továbbá nagyon sok támogatás - a cél csak ezekkel a feltételekkel valósulhat meg!

Mekler Andrea
MLITSE elnök

Az egyesület edzője, szakmai vezetője: Németh Szabolcs
1987. március 2-án születem Budapesten. Kenus pályafutásomat 1999-ben kezdtem a Váci Hajó Sport Egyesületben,
Bánszki Imre edzőnél. Első komoly eredményemet 2003ban Japánban szereztem, ahol az Ifjúsági Világbajnokságon
négyesben 500 és 1000 m-en 3. helyezést értem el. Ezután
2004-ben a Poznanban rendezett Ifjúsági Európa Bajnokságon győzelmet szereztem kenu négyesben 500 méteren.

Foláth Vivien
meleg vízi táborba, ahol Vad Ninetta társaságában edzőtáboroztam. Az
egyéni és páros portugáliai világkupa
győzelem után megszereztem életem
első egyéni világbajnoki címét (Csehország). Ebben az évben a kajakozás mellett elkezdtem sárkányhajózni, meghívtak a magyar sárkányhajó válogatottba.

A 2005-ös Szegedi Ifjúsági Világbajnokságon kétszer is a dobogóra állhattam, hiszen négyesben 1000
m-en első, párosban 500 m-en másodikak lettünk.
Mindezek mellett tizenkilencszeres országos bajnok vagyok.
2009-ben Szabó Attila edzőhöz, az MTK
kajak-kenu szakosztályához igazoltam. 2009 nyarán a Dél- Koreai Sárkányhajó Világbajnokságról 4 arany
és 1 ezüstéremmel, valamint az ezután Tajvanon rendezett Világjátékokról
(nem olimpiai sportágak olimpiája) 3
ezüst és 1 bronzéremmel tértem haza.
2010-es eredményeim:
Az Országos Bajnokságon Pulai Imre
olimpiai aranyérmes kenussal egy hajóban, 4-esben 1000 m-en 2., 500 m-en
is 2., párosban 200 m-en 3. helyezést
értem el. A korosztályos Országos
Bajnokságon párosban uraltuk a mezőnyt mind 3 távon (200 m, 500 m, 1000
m), emellett 4-esben ez előbb említett 3 távon ezüstérmet szereztünk.

1982. május 21-én Szolnokon születtem egy kajakos család negyedik
tagjaként. Édesanyám és édesapám
másodállásban edzősködött, így a csónakházban nőttem fel, ezért is választottam ezt a sportot.
2011-eseredményeim:
Országos Bajnokságon C-2 500 m 2. hely, C-2 1000 m 3. hely, C-4 1000 m 1. hely.
A Szegeden megrendezett ICF Síkvízi Olimpiai Kvalifikációs Világbajnokságon
bronzérmes.
2012-es eredményeim:
A Zágrábban megrendezett Európa Bajnokságon C-4 1000 m III. hely, C-2 500 m
6. helyezett.

Az egyesületről:
Aktív pályafutásomat 2013-ban fejeztem be és úgy döntöttem, hogy saját
kajak-kenu szakosztály alapításába
kezdek. Kapcsolatrendszeremet kihasználva találtam rá a Dunavarsányban 9 éve sikeresen működő Mekler
László Ifjúsági Turisztikai és Sport
Egyesületre, ahol ez idáig csak túrakenuzás működött. Azt érdemes tudni
Dunavarsányról, hogy itt található a

Magyar Olimpiai Bizottság egyik központi edzőtábora, ahol aktív sportolóként is rengeteget edzőtáboroztam és
már akkor is furcsálltam, hogy Magyarország egyik legjobb edzőhelyén és környezetében nincs egyetlen kajak-kenu
egyesület sem. Pontosan ezt kihasználva jött az ötlet, hogy létrehozzuk
az első dunavarsányi kajak-kenu klubot. Nem kellett a nulláról kezdenem

az építkezést, a Mekler László Ifjúsági Turisztikai és Sportegyesület, valamint a 1270. számú Nautilus Vízicsapat
meglévő magjára és vízi hagyományaira alapozva kezdődhetett el a munka.
Az első toborozások után 10 gyerekkel
létrejött a kajak-kenu szakosztály. A
Magyar Kajak-Kenu Szövetség felvett
minket az egyesületei közé és rengeteg cikk, híranyag jelent meg rólunk.
		

1993-ban nyertem életem első kajakos
érmét. Számomra nem volt kérdés,
hogy Szolnokon édesapám vezetésével
készüljek fel a versenyekre, aminek
korosztályos magyar bajnoki címek és
válogatottságok lettek az eredményei.
Édesapámnak köszönhetően a változatosság érdekében többször megfordultam Rozsnyói Kati néni edzőtáboraiban, ahol többek között Kovács Katalin,
Janics Natasa, Szabó Szilvia, Bóta Kinga edzőpartnere lehettem. 2004-ben
kijutottam az első maratoni VB-mre,
2005-re egyéniben második helyezett
lettem (Ausztrália). 2006-ban (Franciaország) sikeres világkupa győzelmek
után párosban másodikak lettünk.
2007-ben egyéniben a trencséni
EB-n második helyezett lettem. Több
éven keresztül Olaszországba jártam

A csapattal a poznani VB-ről négy
számból két aranyat és két ezüstöt
hoztunk el. 2009-ben a VB-ről (Dél-Korea) 4 aranyat, majd a Világjátékokról
(Tajvan) két ezüstöt és egy bronzérmet
hoztunk. 2010-ben a gyorsasági VB
számai közé ismét behozták az 5000
méteres távot, és mivel a felnőtt OB
címet is ebben a számban szereztem,
a válogatók sikerei után lehetőséget
kaptam a 2010-es Poznan-i VB-n 5000
m-en képviselni Magyarországot, itt
első lettem. A 2011/2012-es felkészülési időszakban meghívtak Csipes
Ferenc akkori csapatába (Kovács Katalin, Kozák Danuta, Szabó Gabriella,
Csipes Tamara) edzőpartnernek, így
egész évben velük edzettem és edzőtáboroztam. Ebben az évben több sérülés, betegség és átértékelések után
befejeztem kajakos pályafutásom. A
befejezés előtti két évben édesapámnak segítettem az edzői munkájában.

A záró dolgozatom témája a kajakozás oktatása volt. 2010-ben sport
pályafutásom befejeztével az Építők
Margitszigeti DSE-nél kezdtem edzősködni, majd a Magyar Kajak-Kenu Szövetség telepén kezdtem el dolgozni.
2014 tavaszán az akkor induló Mekler
László ITSE kajak-kenu szakosztályához, a kajakosok kinevelésére kért segítséget tőlem Németh Szabolcs, akivel barátságunk 2009-ig nyúlik vissza
(Kaushung, Világjátékok). 2014 novemberében jött a lehetőség, hogy a végzettségemnek megfelelő tanári állásom
legyen a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolában, amely mellett
el tudom látni edzői feladataimat is.
Ettől a tanévtől a Bejárható Magyarország Program úszás óráit, és az
ebben a tanévben induló első osztályos kajak-kenus osztály úszás oktatását végzem a testnevelés óráik
mellett, lehetőségem nyílt szervezetüket felkészíteni az egészséges életre. Emellett a munka mellett látom
el a kajak oktatását az egyesületben,
ahol egy dinamikusan fejlődő, jó ös�szetételű kis csapatban dolgozom.

Mivel a kajakozás mellett a tanulás
ugyanolyan fontos volt számomra, a
szakközépiskolában menedzser as�szisztensi szakot választottam, majd
a Pécsi Tudományegyetem testnevelő tanári szakán 2008-ban végeztem.

folytatás a 22. oldalon
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Sport

Skobrák Anna

Húsz éves, tősgyökeres dunavarsányi vagyok.
Kiskorom óta közel áll hozzám a vízi élet, hisz
3 évesen vettem rész az első vízitúrámon. Azután 2007-ben már idősebb fejjel kezdtem el
megint túrázni a szüleimmel, majd a Nautílus
csapatával is. A versenysport részével 2014
májusában kezdtem el foglalkozni. Az érettségi után nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy
igazából mivel is szeretnék foglalkozni. Mindenféleképpen a sport irányába mentem, sok
embert kérdeztem meg, hogy mit tanácsolnak
- a válasz persze az volt, hogy foglalkozzama kajak-kenuval. Én nem voltam ennyire biztos magamban, aztán végül is Németh Szabolcs adta az
utolsó löketet, hogy tényleg ezzel kell elkezdenem foglalkozni. Most pedig az utolsó évemet töltöm a Szinergiában, ahol kajak-kenu edzőnek
tanulok. A suli mellett pedig segédedzőként tevékenykedem a Mekler
ITSE-ben. Itt is nagyon sok mindent tanulok az edzőktől és nagyon hálás vagyok nekik, hogy segítenek nekem fejlődni és tanítanak, hogy elérjem a célomat, hogy én is jó edző lehessek. A mostani csapattal nagyon
szeretek dolgozni, nagyon jó a légkör és már nagyon várom az újakat,
akikkel majd én foglalkozhatok. A másik, ami Szabolcs és Tamás ötlete, hogy beindítunk az idősebb korosztálynak is egy szabadidős evezőscsoportot. Lesz sárkányhajózás, túrakenuzás és kajakozás. Ezzel az
elsődleges célunk az, hogy bevonjuk a szülőket, barátokat, családtagokat a vízi életbe, ezért bizakodóan nézek az elkövetkezendő időszak elé.

Kolozsvári Tamás

34 éves vagyok, 9 évig versenyszerűen
kajakoztam
Gödön és Vácon. Ez alatt
az idő alatt 6-szor voltam országos bajnok és
4 évig a serdülő és ifjúsági
válogatott
tagja.
2007-ben költöztem Taksonyba a feleségemmel,
aki szintén országos bajnok
kajakos. 2014 őszén véletlenül futottam össze Németh
Szabolccsal, aki meghívott,
hogy nézzem meg az egyesületet. Nagyon
megtetszett a családias hangulat, ami a régi
gödi egyesületet idézte fel bennem. 2015-ben
edzői képesítést szereztem, jelenleg segédedzőként próbálom segíteni a Mekleres kicsiket és nagyokat egyaránt.

Szilveszter

folytatás a 21. oldalról
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Közérdekű telefonszámok

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
Redőny, reluxa készítés, javítás garanciával
Tel.: 06-20-3642383
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

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.
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MAGYAR FÖLDET
A MAGYAR GAZDÁKNAK!
Most vegyen földet!
a magyar gazdák 350 ezer hektár állami földet vehetnek meg
a nagybirtokok helyett a családi gazdaságokat kell helyzetbe hozni
a kormány a 3 hektárnál nagyobb földeket nyilvános árverésen, a 3 hektár alattiakat egyszerűsített ajánlattételi
felhívással értékesíti
a nyilvános árveréseket a kormányhivatalok bonyolítják le 23 megyei jogú városban
az árverési hirdetmények legalább 30 napig nyilvánosak, az érdeklődők ezalatt szerezhetik be a regisztrációhoz
szükséges okiratokat
minden gazda egyenlő eséllyel indul, mivel az állam kedvező kamatozású banki hitelt biztosít a vásárláshoz

Részletes információk a kormányhivatalokban elhelyezett hirdetményekben, illetve a www.nfa.hu oldalon találhatók.

A „MISA” Alapítvány hírei
A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által
szervezett Álláskeresők Klubja megtartotta összejövetelét november 3-án Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban.
Most nagyobb létszámmal voltunk, mint az előző alkalommal.
Az álláskeresők főleg Dunavarsányból és Taksonyból jöttek.
A foglalkozás első részében a klubvezető ismertette a munkaadók által felkínált álláslehetőségeket, majd az álláslistából
válogattak a megjelentek. A következő alkalom december első
keddjén, vagyis 1-jén 14 órától lesz ugyanitt. Minden álláskeresőt szeretettel várunk!
Terveink szerint bővül a Dunavarsányban az első és a harmadik,
Délegyházán a második és negyedik pénteken tartandó ügyfélfogadásunk, mert egy nyugdíjas orvos is segíti majd a munkánkat.
További tervünk: mivel közeledik a karácsony, ezért december
8-án Délegyházán, 15-én pedig Dunavarsányban a félfogadás
ideje alatt ruhaadománnyal szeretnénk segíteni a rászorulókat.
A kuratórium nevében: dr. Gligor János

Készült Magyarország
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DUNAVARSÁNYBAN IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést biztosító fejlesztése

Az idén ősszel 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 2015 végéig a nagysebességű szélessávú internet, amit a vállalat több milliárd forintos beruházással segít elő. A dunavarsányi lakosokat is érinti a fejlesztés, több mint 2600
itteni új háztartás számára nyílik lehetőség arra, hogy használhassák a szupergyors technológiát.
Mit jelent mindez a gyakorlatban?
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 e-mailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat. Új szolgáltatások válnak elérhetővé,
mint például az interaktív tévézés számos már meglévő lehetősége, a megállítható és visszatekerhető adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások.
Az év végére 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 részesülhetnek, mert 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 céljainak mielőbbi megvalósulásához is.
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

