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Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Esztendőt Kíván
Gergőné Varga Tünde polgármester és
Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete!

Ö N KO RMÁ N Y Z AT —

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

A Városháza karácsonyi díszkivilágítással

Nemcsak az év utolsó lapszámát olvassák, hanem ennek
a választási ciklusnak is az utolsó decemberi ünnepi kiadványát tartják a kezükben. Az ötödik karácsony, amelyhez
ez úton kívánok békességet, meghittséget, boldog családi együttlétet. Az elmúlt öt év értékelésére a következő
évben többször is sor fog kerülni, így most az ünnepek
közeledtével az idei év eseményeire szeretnék visszaemlékezni. Az előző évben megkezdett csatorna hálózat
felújításának és bővítésének első üteme május végére
lett teljesen készen. A felbővítés az Iskola utcán haladt
tovább, elérve a Bajcsy-Zsilinszky utcához, ahol a régóta
fennálló szennyvíz problémákat nyomóvezeték kiépítésével és a vákuumaknák átalakításával oldjuk meg. Elengedhetetlenné vált az ivóvízhálózat tervezése, kivitelezése
azokban az utcákban, ahol még ez nem történt meg idáig. Ezeknek a közműveknek a kiépítése és bővítése azért
is vált sürgetővé, mert egyre több új családi ház épül a
városban. Az év elején Dunavarsány lakossága túllépte a
8000 főt. Szintén egy korábban elkezdett beruházás fejeződött be, és teljesült az Erőspusztán lakók igénye azzal,
hogy kiépítésre került a közvilágítás több új lámpatesttel. A város több pontját érintő csapadékvíz problémák
rendezésére tervek készülnek, amellyel először a Gát
utcában kialakult kaotikus helyzetet kívánjuk megoldani.
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A szennyvíztelep technológiai felújítása elkezdődött és a
megfelelő ütemben halad. Folytatódott a Művelődési Ház
előtti gesztenyés alatt a szobor állítás. 2018. október 31én a 100 éve tragikusan elhunyt miniszterünknek, gróf Tisza Istvánnak emeltünk méltó emléket egy bronz mellszobor formájában. Dunavarsány közösségi és kulturális élete
is a korábbi évekhez hasonlóan színes és mozgalmas volt.
Színvonalas ünnepségek, megemlékezések történtek.
A hagyományos városnapok, a Summerfest és a szüreti
felvonulás is sok embert vonzott ide, amely köszönhető a
jó szervezésnek, a kiváló fellépőknek. Civil szervezeteink
is több rendezvényt tartottak meg, többek közt bálokat,
nemzetközi népzenei és néptánc találkozót, szavaló versenyt, nyugdíjas találkozókat. Dunavarsányban nagy figyelmet fordítunk a tisztaságra, a zöldterület kezelésére,
a parkok rendben tartására. Bevallom a sok virág egy kicsit
a saját jó érzésemnek szól, de remélem, hogy a kedves
lakosok is örömmel látják egész évben az évszaknak megfelelő virágokat pompázni. A parkok minden település
üde színfoltjai, nálunk is így van ez. A nagyvarsányi részen
eddig még nem volt pihenő park, így a korábban megvásárolt Petőfi Mgtsz. iroda helyére, és a körülötte lévő
területre már elkészültek a tervek. Korábbi lapszámunkban részletesen írtam a megvalósulandó családi parkról.

Felújítások történtek intézményeinkben, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár födémszigetelést kapott, és a hangosítás javításához szükséges berendezések beszerzése
is folyamatban van. A PMHK legújabb közösségi színtere
– a Polgárok Háza – tetőfelújításon ment keresztül, és a
házon belül is pozitív változások történtek, amellyel az
ott tartózkodók komfort érzését növeltük. A GYEJÓ Árpád utcai főépülete mögötti melléképület is kívül-belül
megújult, ezzel lehetővé téve a felajánlott adományok
szakszerűbb tárolását. Az Egészségházban 9 db klíma
berendezés került felszerelésre, valamint 1 db defibrillátor lett kihelyezve. Az óvoda épületeiben festés, pince
szigetelés, kerítés lábazat és járda építés történt ez évben.
Mivel az óvodás korú gyerekek száma egyre nő, elindult
egy új épület tervezése, amelyben két csoportszoba és
tornaszoba is kialakításra kerül. A gyerekek védelmére
és a közlekedők biztonsága érdekében terveztettük meg,

Testvértelepüléseinkkel az idén is ápoltuk barátságunkat, és a kárpátaljai Csetfalván megünnepeltük a
10 éves kapcsolatunkat. Szalóc községben november
10-én voltak a választások, megújult a Képviselő-testület. A következő négy éves szolgálatra Ambrus Géza
polgármesterként, Lőrincz Éva pedig alpolgármesterként lett hivatalosan beiktatva december 4-én. Ezúton
kívánok Nekik eredményes munkát magam és Dunavarsány lakói nevében. Már szervezés alatt állnak a
németországi Gemmingennel 2019-ben 20 éves testvérvárosi kapcsolatunkat megünneplő rendezvények.
Azt gondolom ez az esztendő is sok munkával telt, igyekeztünk az év elején magunk elé kitűzött feladatokat elvégezni, és hiszem – a fenti beszámoló alapján - hogy ismét
túlteljesítettük azokat. A karácsony közeledtével mindig
egy kicsit nosztalgikusabb hangulatba kerülök, és sokat
gondolok a régi barátokra, családtagokra, eseményekre.
Sajnos eszembe jut, hogy mennyi kedves barátot és ismerőst veszítettem el az idén. Ők már nem lehetnek velünk
a meghitt ünnepen csak az emlékeinkben. Ha majd eljön
a szenteste, és felvesszük az ünneplő ruhánkat, megpihenünk a Karácsony előtti rohanás után, a lelkünket is öltöztessük ünneplőbe. Tudjunk örülni minden ünnepi pillanatnak, hiszen nagyon gyorsan véget érnek, és újra rohanunk
tovább a hétköznapok felgyorsult minden napjaiba.
Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony elmúltával
ne veszítsük el az emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony
igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony
– akár egyedül, akár szeretteik körében ünnepelnek
– segítse Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.
Békés, szeretetteljes, áldott ünnepeket és egészségben, sikerekben bővelkedő új esztendőt kívánok minden kedves
dunavarsányi lakosnak!
Gergőné Varga Tünde
polgármester

In memoriam Orbán Róbert

(Forrás: Facebook)

DUNAVARSÁNYI NAPLÓ

és a tanév kezdésre adtuk át a Kossuth Lajos és Iskola
utcai kereszteződésben az útkiemelést. Idén is bővült a
város közbiztonsága 4 db kamera felhelyezésével. Kilenc
hónap alatt épült fel a márciusban átadott új öltözőépület a Halász Lajosné utcai sportpályán, amely állami
és önkormányzati pénzből valósult meg. Árverezésre
bocsájtotta az állam a Dunavarsányon lévő volt katonai
objektumot, amelyre a Képviselő-testület döntése alapján a Városgazdálkodási Kft-nk licitált. A sikeres licitálás
után egy százmilliós ingatlannal gyarapodott az Önkormányzat vagyona. Az idén több pályázat is megjelent,
amelyen lehetőségünk volt indulni. Tavasszal a belterületi utak felújítására kiírt pályázaton Önkormányzatunk
120 millió forintot nyert el. Az elnyert pénzből a Habitat
utca, Búza utca szakaszát tervezzük átalakítani, felújítani.
Kerékpárút építése tárgyában kiírt pályázaton is elindultunk, amelynek az eredményét még nem tudjuk.

Az idő múlásának egyik legszomorúbb jele, hogy egyre
több olyan ember távozik el közülünk, akik magánéletünkben vagy hivatásunk során fontos szerepet játszottak.
Orbán Róbert személyében egy olyan barátot és munkatársat veszítettem el, aki őszintén és önzetlenül
tudott partner lenni a sokszor kihívásokkal és konfliktusokkal teli településvezetésben, a kultúra és civil
élet építésében és a jókedvben, kellemes időtöltésben
is. Vélhetően ez a pozitív hozzáállása volt az, ami – talán sokak számára meglepő módon – ahhoz vezetett,

hogy amikor fiatal polgármester-jelöltként megkértem,
hogy az általam vezetett csapat tagjaként induljon a helyi választáson, akkor szinte gondolkodás nélkül igent
mondott. Nem kezdte el latolgatni az esélyeket vagy a
megmérettetésben és a választás kimenetelében rejlő
lehetőségeket és kockázatokat, hanem Dunavarsányért
érzett elkötelezettségéből azonnal azzal foglalkozott,
hogy milyen módon tudna először a választási sikerhez,
azt követően pedig városunk fejlődéséhez hozzájárulni.
Képviselőként mindig a higgadt, kölcsönös tiszteleten
és együttműködésen alapuló párbeszéd híve volt. Nem
kereste a fölösleges konfliktust, viszont, ha azt érezte,
hogy valami nem szolgálja Dunavarsány érdekét, akkor
ennek mindig hangot adott. Városunk iránt érzett tenni
akarása sosem ért véget a testületi ülések vagy a városi
rendezvények végén. Magánemberként és vállalkozóként is azonosulni tudott a helyi emberek örömével
és bánatával, mindig kész volt Dunavarsány és a helyi
közösségek boldogulását segíteni. Számos személyes
élményem is kötődik Orbán Róberthez, amelyek közül a

legmeghatározóbb egy Afrikáig tartó, 3 hetes autóstúra volt. A hosszú élet lehetősége nem adatott meg Orbán Róbertnek, az viszont igen, hogy szenvedéllyel és
hasznosan élte meg azt. Meggyőződésem, hogy a helyi
iparban betöltött meghatározó szerepét, optimista és humoros személyiségét, jellegzetes mosolyát és segítőkészségét még hosszú évtizeden keresztül, nemzedékeken
átívelve fogják emlegetni. Mindazonáltal azt gondolom,
hogy a betegség fájdalmai és az elmúlás reménytelensége közepette Robi számára nemcsak szeretteinek
törődése és egy tartalmas élet szép emlékei, hanem a
Jóisten kegyelmes szeretetébe vetett hite is erőt adott.
Kívánom, hogy ugyanez a szeretet adjon erőt a gyász
és hiányérzet elviseléséhez Orbán Róbert szeretteinek
és mindazoknak, akik számára elvesztése még hos�szú ideig a fájdalom és üresség érzésének forrása lesz.
Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő
volt polgármester
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A 2018. november 23-ai rendkívüli
képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület a Határ utca, Akácfa utca-Iskola utca-Kossuth L. utca-Vasút sor-Gyóni G. utca-Halász Lajosné utca által határolt terület és az Ősz utca csapadékvíz
elvezetési problémáit megoldó vízjogi engedélyezési
tervek elkészítésére a beszerzési szabályzat rendelkezésein alapuló beszerzési eljárást írt ki. Ajánlattevőnek
meghívta a HydroConsult Vízügyi Környezetvédelmi
Mérnöki Tanácsadó Kft-t (7622 Pécs, Tettye utca 59.),
a Coordum Mérnöki, Tanácsadó, Tervező és Oktatásszervező Kft-t (1171 Budapest, Kispajtás u. 3.), a
Watercomp Kft-t (1125 Budapest, Rőzse köz 3. 2. em.
3.), a Hegedűs és Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 33.) és
a HIDROGRÁD Víz- és Közműépítő Kft-t. Felhatalmazta
a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására,
illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A 2018. december 11-ei rendes
képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta a Petőfi Művelődési Ház
és Könyvtár 2019. évre vonatkozó – a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi Rendezvényprogramját
magában foglaló – Munkatervét.
A képviselő-testület elfogadta 2019. évi Munkatervét.
A képviselő-testület módosította az Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzési tervét.
A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 20192022. évekre vonatkozó stratégiai tervét.
Elfogadta az Önkormányzat 2019. évi kockázatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervét.
A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2019. évi üzleti tervét.
A testület úgy döntött, hogy továbbra is biztosítja a dunavarsányi lakosok részére a népegészségügyi programban meghatározott kritériumok figyelembevételével a méhnyakrákszűrő vizsgálaton való részvételt. A
vizsgálatok dologi kiadásaira a 2019. évi költségvetésében 500.000.-Ft összegű előirányzatot biztosít. A feladatok ellátásával 2019. január 1. napjával megbízta 1
év határozott időre Fonyóné Tóth Cecília védőnőt bruttó
120.000,-Ft/félév megbízási díj ellenében. Felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület megállapította „A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódóan felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok
ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményét. Az
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest,
Ferenciek tere 2., II. em., 13. ajtó) ajánlata érvényes;
a K és P Közbeszerzési és Projektmenedzseri Tanácsadó Kft. (2890 Tata, Görgey Artúr utca 2. 1. em. 4.)
ajánlata érvényes; a KPG Consult Kft. (2700 Cegléd,
Malom u. 18.) ajánlata érvényes. A legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes
ajánlatot az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. tette.

KÖZ É RD E KŰ —
Az eljárás eredményes volt, az eljárás nyertese az
ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. A szerződés teljesítéséhez szükséges 940.000 forint + ÁFA anyagi
fedezetet a 2018. évi költségvetés terhére biztosította, és felhatalmazta a polgármestert a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására.

A képviselő-testület hozzájárult, hogy az Önkormányzat költségvetésében a pályaház berendezésére elkülönített 6.350.000 Ft összeget a Dunavarsányi Torna Egylet eszközbeszerzéseken kívül
üzemeltetésre is felhasználhassa, és felhatalmazta a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület elfogadta a 2018. február 1-jén
megkötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítását, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

A képviselő-testület elfogadta azt a megállapodást,
amely a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kerül
megkötésre 2019. január 1-jétől 2019. december
31-éig terjedő határozott időtartamra, 1 fő rendőr
biztosítása céljából a közlekedési- és közrendvédelmi
(járőr) feladatok végrehajtására, valamint elsődlegesen a térfigyelő rendszer végpontjának esetleges
figyelésére, továbbá rendszergazda biztosítása céljából a térfigyelővel kapcsolatos informatikai feladatok
ellátására, összesen havi 106, évi 1272 órás időkeretben, bruttó 1.200 Ft/fő/óra megbízási díjért, a 2019.
évi költségvetés megbízási díjak előirányzata terhére.
Felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről döntött. A hitel futamidejét
2019. január 2-től 2019. december 20-ig, a rendelkezésre tartott összeget legfeljebb 150.000.000 Ft-ban
határozta meg. Felhatalmazta a polgármestert, hogy
a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és
a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
A képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében a
Dunavarsány településre eső, közbeszerezni kívánt
szúnyoggyérítések költségeire vonatkozóan bruttó
3.693.791,- Ft összeghatárig kötelezettséget vállalt,
hogy a megbízási szerződés alapján az elszámolást
követően a díjat megfizeti. Felkérte Szigetszentmiklós
Város Önkormányzatát a megbízási szerződés alapján a szolgáltató a kiválasztására és a közbeszerzési
eljárás haladéktalanul történő elindítására. Felkérte
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának polgármesterét, hogy a költségek csökkentése érdekében
keressen támogatási (pályázati) lehetőségeket. Felhatalmazta a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalására vonatkozó nyilatkozat kiadására, illetve a
földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére. Az irtandó terület nagysága: légi irtásnál 160
ha, földi irtásnál 250 ha. Felkérte a polgármestert a
2019. évi, Dunavarsány településre eső szúnyog�gyérítési feladatok ellátására irányuló egyeztetések
lefolytatására, a megbízási szerződés aláírására és
a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület támogatta a MA-DUN Investment
Kft. (2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi u. 79.) kérelmező
– és egyben Fejlesztő – által benyújtott, az Önkormányzat és a Fejlesztő által kötött, 2015. október 8. napján
kelt településrendezési szerződés módosítását. Felhatalmazta a polgármestert a módosító szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület megállapította a „Dunavarsány
csapadékvíz elvezetési és víztartási vízjogi létesítési
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése” tárgyú
beszerzési eljárás eredményét. A Coordum Mérnöki,
Tanácsadó, Tervező és Oktatásszervező Kft. (1171 Budapest Kispajtás u. 3.) ajánlata érvényes, a HydroConsult Vízügyi, Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. (7622
Pécs, Tettye u. 59.) ajánlata érvényes, a Watercomp
Kft. (1125 Budapest, Rőzse köz 3. 2. em. 3.) ajánlata
érvényes. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Watercomp Kft.
tette. Az eljárás eredményes volt, az eljárás nyertese
a Watercomp Kft. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2019. évi költségvetés terhére
biztosította, és felhatalmazta a polgármestert az eljárás nyertesével a vállalkozási szerződés aláírására.

A TESTVÉRISÉG JEGYÉBEN CSETFALVÁN

50 ÉV EGYÜTT

Dunavarsány Város Önkormányzata a 2018-as költségvetésében ismét beépítette
kárpátaljai testvértelepülésének, Csetfalvának a támogatását. Intézményi felújításra a
képviselő-testület megszavazott hárommillió forintot, amelyet a Kárpátaljai Református Püspökséghez utalt önkormányzatunk. A támogatás útját Zán Fábián Sándor püspök úr követte, Dencs András úr pedig bonyolította és felügyelte a felújítások menetét.

Bensőséges családi eseményre kaptam meghívást a Petőfi
Klubba. A Nagyvarsányon élő Kreisz István és kedves felesége Lang Erzsébet 50 éve mondták ki egymásnak a boldogító
„igent”. A meglepetés eseményen a gyerekek, unokák, családtagok, rokonok és barátok emlékeztek vissza a fél évszázaddal
ezelőtti nagy eseményre. A vicces házassági ceremónia, és a
finomabbnál finomabb lakodalmas vacsora után a vendégek
megtáncoltathatták az „ifjú” menyasszonyt. A Kreisz házaspár
aranylakodalmához szívből gratulálok, még sok boldogságban,
egészségben együtt eltöltött évet kívánok.

Felújították a Csetfalvai Magyar Tannyelvű Általános Iskola tetőszerkezetének utcafronti
részét és az óvoda konyha helyiségének egy részét. A Csetfalvai Közösségi Könyvtárba könyvespolcok és egy vegyes tüzelésű kályha lett beállítva. 2018 novemberében
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr és Kern Tamás helyettes államtitkár úr, valamint jómagam szíves meghívásnak tettünk eleget Csetfalvára, ahol a híres magyar
vendégszeretettel fogadtak minket, s örömmel mutatták meg a támogatásból elért
fejlesztéseiket. Az a tény pedig, hogy a nehézségekkel küzdő csetfalvai magyarok helyzetén könnyíteni tudtunk, minket is nagy örömmel töltött el a testvériség jegyében.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Keresztesi Balázs
alpolgármester

A képviselő-testület az Állami Számvevőszék vizsgálatára készült Intézkedési Tervet elfogadta, és felkérte a
polgármestert, illetve a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület döntött a Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím adományozásáról, valamint a polgármester jutalmazásáról, a 2018. évi munkájának
elismeréséül.
Rendeletek

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI

A képviselő-testület megalkotta:
- a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 15/2018. (XII.
12.) önkormányzati rendeletét és
- a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről szóló 16/2018. (XII. 12.) önkormányzati
rendeletét. A rendeletek megtekinthetők a www.dunavarsany.hu honlapon.

KEDVES DUNAVARSÁNYI
POLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy a Dunavarsányi Közös
Önkormányzati Hivatal munkarendje az ünnepek
idején az alábbiak szerint módosul:
December 24-től január 1-ig
az Önkormányzati Hivatal zárva tart.
2019. január 2-tól a megszokott munkarendben
várjuk a Tisztelt Ügyfeleket.
Megértésüket köszönjük és mindenkinek áldott
ünnepet kívánunk!
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ÉLETMENTŐ PONTOK DUNAVARSÁNYBAN
A váratlanul bekövetkező hirtelen szívhalál gyakori és megrázó esemény, Magyarországon félóránként meghal valaki
hirtelen szívhalál következtében. Az elnevezés egy olyan
tragikus kórállapotot jelöl, ahol minden másodperc számít
a szakszerű vagy laikus elsősegély megérkezéséig, hiszen az
idejében, korán megkezdett újraélesztéssel a keringésmegállás folyamata visszafordítható, ugyanakkor a beteg életkilátásai minden egyes elvesztegetett perccel rohamosan
csökkenek. A laikus elsősegélynyújtók által is használható
úgynevezett félautomata defibrillátorok azon készülékek,
amelyek a hirtelen szívhalál hátterében eseténként megbújó fatális szívritmuszavar megszüntetésére alkalmasak, használatuk egyszerű és biztonságos, alkalmazásuk életmentő.
Az életmentő pont egy olyan társadalmi felelősségvállalást
tükröző értéket jelenít meg, amelyet a birtokosa az emberek
életbiztonságáért képvisel. Mindezek szellemében Dunavarsány Város Önkormányzatának támogatásával Dunavarsány közintézményeiben mindenki számára hozzáférhető
félautomata defibrillátorokat helyeztünk el, ezek baj esetén rendelkezésre állnak. A készülékek használata képzés nélkül sem okoz nehézséget az elsősegély nyújtójának, mert hangos
utasításokkal látja el a felhasználóját, ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az
újraélesztés folyamatát is magába foglaló tanfolyamot szerveztünk a közelmúltban. Bízom
benne, hogy az életmentő pontok használatára elenyésző gyakorisággal kerül sor, ugyanakkor megnyugtató érzés, hogy szükség esetén a következő helyszíneken rendelkezésre áll:
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. (a Polgármesteri Hivatal portája)
Dunavarsány, Habitat utca 22-24. (Egészségház, első emeleti váró)
Dunavarsány, Árpád utca 12.( az Árpád Fejedelem Általános Iskola tornacsarnoka)

dr. Békássy Szabolcs
háziorvos, alpolgármester

A „MISA” Alapítvány folytatja az ügyfélfogadást. Minden hónap
első és harmadik hetén pénteken de. 11 órától Dunavarsányban,
második és negyedik héten pénteken 11 órától pedig Délegyházán a Művelődési Házban fogadjuk a segítséget kérőket. Többféle,
például: szociális, egészségügyi, jogi, lelki stb. problémák esetén
igyekszünk segíteni, tanácsot adni a megoldáshoz. Mivel az Álláskereső Klub foglalkozásait átmenetileg szüneteltetjük, az ügyfélfogadás keretében várjuk azokat is, akik munkahely kereséséhez
kérnének segítséget. A „MISA” Alapítvány Kuratóriuma áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kíván minden kedves olvasónak.
A Kuratórium megbízásából: dr. Gligor János.

HÁLÁS SZÍVVEL MONDUNK KÖSZÖNETET
Kis R. Sándor plébánosnak Csobolyó Miklós temetési szolgálatáért.
Köszönjük városunk vezetőségének,
különösen is Gergőné Varga Tünde
polgármesternek elhunyt szerettünk
életében és utolsó földi útján kapott
gondos tőrődésért, szívünket megérintő megemlékezésért és az örökös
nyughelyért. Köszönjük dr. Bóna Zoltán lelkésznek lelkünket erősítő és
bátorító evangéliumi búcsúztatóját.
Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban osztoztak a temetésen jelenlétükkel, a vigasztaló szavaikkal és mindazzal a szeretettel, ami a mai napig körülvesz bennünket.
A gyászoló család
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„Azért legyetek készen ti is, mert amely órában
nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia”
Máté 24:44

Római Katolikus Egyház

Karácsony a legolcsóbb ünnepünk!
A GYEREKEK KÉRDEZNEK

Karácsonyi Készület
Közeledve karácsonyhoz, valami változik az emberek életében, útra kelnek, vásárolnak, lázas törődéssel, odafigyeléssel. Zsigereinkben van
ilyenkor - illik, muszáj, mert ez a szokás - ajándékozni! Igények és kívánságok, vágyak és remények, álmok meg- vagy meg nem valósulása.
Az üzletekbe előbb-utóbb kiteszik e bűvös szót: „minden elfogyott!” Minden! Mit jelent ez karácsony előtt: minden elfogyott? Gondoljuk végig, ha
ilyen nagy kedvvel, odaadással megyünk a bevásárló helyekre, akkor hol
van maga a karácsony valósága, értéke? Mindenki elégedettnek látszik?
Ajándék, szeretet, kedvesség, ismét előjönnek mély bugyrainkból. Szeretni és
szeretetet kapni. Megnyílik az ember és mássá - másabbá lesz. Szívek találkozása, A KARÁCSONY VALÓSÁGA, AMELY ISTENTŐL JÖN ÉS TESZI AZ EMBERT
BOLDOGGÁ ÉS SZERETETTELJESSÉ. ISTENTŐL KAPOTT FORRÁS ÉS ERŐ, MERT
AJÁNDÉK MAGA AZ ISTEN FIA, A BENNÜNK LÉVŐ SZERETET ISTEN Ő MAGA.
Az elmúlt évben karácsony utáni napokban megkérdeztem egy iskolás
gyerektől: milyen volt a karácsonyod? Minden jót, szépet és örömteli dolgot elsorolt, hozzáfűzte: de jó lenne, ha minden nap karácsony lenne!
Csak tőlünk függ, mert az ajándék maga Jézus, aki várja, hogy megajándékozzon minket szeretetével. Akarjuk-e - mint a gyermek -, hogy minden nap
karácsony legyen? Csak tőlünk függ egyedül.
Szeretettel teljes napok sokaságát és áldott karácsonyt kíván
Sándor atya
ÁLDOTT NAP!
Újból és újból mikor megérkezünk,
Jézus jászlánál letérdelünk,
szívünkben szól az égiek dala,
Áldott, áldott a nap!
Karácsony szent éjszakáján,
Jézus jön közénk,
ajándékként Isten küldte,
mint a legfőbb Ajándék,
Karácsonykor ne feledjük,
Ő a legfőbb, Ő az Ünnep.
Ezért jövünk mindig össze,
hogy boldogok legyünk.
Ha Jézust szívünkbe zárjuk,
Ünnep lesz minden-minden!
Szeretet és béke,
Otthona lesz otthonunk!
Így ünnepeljen agg és fiatal,
Mert a szeretet nem kérdezi, hogy
hány éves is vagy?

A fenti állításra 100 emberből 99, ha nem 100 (?!) így reagálna: ”Na nemá!
Megőrültél? Talán a legdrágább?! És ezt a tiltakozást ezer intézkedés, tett, vágy
és program igazolja és csak egy nagy esemény szól a címbéli állítás mellett.
A Karácsony a pénzről és a költésről szól – mondatja velünk a tapasztalás.
A szociális elosztók egy kicsit korábban hozzák a juttatásokat, a munkahelyek,
ha tudnak jutalmat adni, azt Karácsony elé időzítik, a hitelintézmények akciókat
hirdetnek, a kereskedelem ilyenkor a leggazdagabb kínálatban és legdrágább
árfekvésben, a wellness- és szórakoztató-ipar széles és vonzó kínálatokkal áll elő
és oldalakon át sorolhatnánk, hogy a mi Karácsonyunk mennyire pénzéhes, men�nyire számít a költekező kedvünkre. Bölcs kisnyugdíjasok már nyáron kezdenek
havonta félretenni, hogy kedveskedni tudjanak az unokáknak, szeretteiknek. A
„kinek mit vegyünk?” – kérdés ott van mindannyiunk fejében, a gyermekek fantáziája pedig elszabadul, hogy mit is hozzon a Mikulás (igen többnyire már így).
És mindez igaz, és nem is föltétlenül baj, hogy így van mindaddig, amíg nem
feledkezünk bele mindebbe és nem leszünk áldozatai mindennek. Ez pedig kön�nyen bekövetkezhet. És ennek a karácsonyi kísértésnek, hogy „hogyan csináljam a
Karácsonyt, hogyan vegyem/adjam a Karácsony örömét” nagy története és keserű
tapasztalata van. Az 1600-as években például betiltották a Karácsony ünneplését
az angol és amerikai reformátusok, akik mély bibliás hitben éltek és társadalmi
igazságosságot munkáló/szolgáló emberek voltak. Nem nézhették az akkori Karácsonyok deformációját, ahogyan veszni látták az isteni lényeget és diadalmaskodni az emberi, sőt ördögi kicsapongásokat, orgiákat és bűnözéseket. A Karácsony
elanyagiasodása vezetett oda, hogy sok szegény, magányos ember keserűen
kimondja: „a Karácsony a gazdagok ünnepe”, akiknek van pénzük a fenti kiadásokra. És hány jómódú ember van, aki boldogtalan Karácsonykor is, mert csak ő
tudja igazán, hogy a Karácsonynak semmi köze nincs az emberi gazdagsághoz.
Könyvtárnyi irodalom tanúsítja a szegények és gazdagok karácsonyi fájdalmát.
A Karácsony ősoka az ember lelki, szellemi, erkölcsi elszegényedése, amire az
emberfeletti Szeretetet, a teremtő és megváltó Isten a maga szeretetének és irgalmának a megtestesülésével felelt. Ez a primér és igazi karácsonyi ajándék.
És ez ingyen van kegyelemből. A hitben, reményben és szeretetben megszegényedett, sőt megüresedett embert látogatta meg Isten emberi formában,
és a szeretet és áldozat ajándékával látta el. Ennek a megmentő megajándékozottságnak a tudatában tudnánk igazán a helyreállított emberségünket megélni. Ha ez a hittudat rendezné a Karácsonyainkat, akkor az Isten iránti hála,
az emberek iránti szeretet és a beteljesedésbe vetett reménység adná azt
a boldogságot szegénynek, gazdagnak, családosnak, magányosnak, gyermeknek és aggastyánnak, amit leginkább csak kívánunk egymásnak.
Az ajándéknak az a lényege, hogy csakúgy kapom. Nem teszek érte semmit. Aki
adja, az adni akarja, mert szeret. Nem csoda, hogy a Karácsonyra a gyermekek
érzékenyebbek, mert ők igazán érzik, hogy az ajándék mögött szeretet van. De
egyáltalán nem törvényszerű, hogy felnőtt korunkba ne örüljünk annak, hogy szeret, sőt áldozatos ajándékban részesít bennünket Az, akit igazán föl sem fogunk.
Nemcsak az idealizált „Jézuska” hozhat a gyerekeknek játékot, hanem az élő Úr Jézus Krisztus is hozhatja nekünk azt az életmentő és életminősítő ajándékot, amel�lyel az életutunkon hinni, bízni, szeretni, remélni és végül Vele győzni tudunk.

LEGYEN ÁLDOTT MINDEN NAPUNK!
Ezért van KARÁCSONYUNK!

Azok számára, akik tudják, hogy a Karácsony önmagában mennyei ajándék, amiért nem kell és nem is lehet fizetni, azoknak ingyen, ajándékképpen van Karácsonyuk. Amit költenek és amit cselekszenek Karácsonykor, azt boldogan teszik,
mert tudják hogy sokkal többet kapnak, mint valaha is adhatnak. Ez a boldogság
legyen mindannyiunk karácsonyi ajándéka!

Kis R. Sándor

A Presbitérium
www.dunavarsanyireformatusok.hu
www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

Sokszor okosakat. Szeretem a gyerekeket
tanítani, beszélgetni velük, mert olyan jó
gondolatok jutnak az eszükbe. A felnőttek
elfogadják úgy a dolgokat, ahogy vannak,
ellenben a gyerekeknek van idejük a dolgokat tovább gondolni és eljátszanak olyan
kérdésekkel, hogy: Mi lett volna, ha..?
Hittan órán a teremtés történetét tanultuk, valamelyik kisgyerek megkérdezte: Mi lett volna, ha Ádám nem
harap bele a gyümölcsbe, amit Éva
nyújtott neki? Abba a gyümölcsbe,
amiről Isten azt mondta, hogy tilos leszakítani és megkóstolni. A többi fáról ehettek, csak arról az egyről nem.
Lehet, hogy akkor csak Évának kellett
volna távozni az Édenkertből és Ádám
maradhatott volna. Lehet, ha Ádám ekkor
nem bukik el, előbb-utóbb ő is vétkezett
volna, csak napok kérdése lett volna. A kígyó addig ravaszkodik, míg Ádám is bűnt
követ el és mennie kell a Paradicsomból.
Isten pontosan tudta, hogy az ember vétkezni fog és el kell szakadnia Istentől. A
bűn elválasztja az embert Istentől, hiszen
a Mindenható lényéhez nem fér hozzá a
bűn. Isten tudta ezt és már a Paradicsomban a bűnbeesésnél elkészítette a menekülést is - csak sokáig nem vitte véghez.
Körülbelül 2000 évvel ezelőtt ez is megtörtént, amikor emberi alakban lejött a
Földre, hogy elmondja az embereknek,
hogy van a bűnből menekülés, hogy a
Mennyország létezik és odaviszi azokat, akik hisznek Benne és követik Őt.
Karácsony ünnepe nemsokára elérkezik, ekkor arra emlékezünk, hogy
Isten Fia megszületett a Földre miattunk, értünk, azért, hogy helyreállítsa
az ember és Isten kapcsolatát, hogy a
Földön lehessen békesség és szeretet.
Kívánom, hogy töltse be a Dunavarsányi családokat is békesség és szeretet.
Áldott Ünnepeket mindenkinek!

Mihály Csilla
baptista gyülekezet

KATOLIKUS ÜNNEPI SZERTARTÁSOK KEZDÉSI IDEJE
Az éjféli szentmisék kezdési ideje december 24-én
Nagyvarsány 22.00 órakor - Kisvarsány 00.00 órakor
Ünnepi szentmisék kezdési ideje december 25-én, karácsony első napján
Kisvarsány 9.00 órakor - Nagyvarsány 11.00 órakor
Ünnepi szentmisék kezdési ideje december 26-án, karácsony másod napján
Kisvarsány 9.00 órakor - Nagyvarsány 11.00 órakor
Ünnepi szentmisék kezdési ideje december 30-án, szent család vasárnapján
Kisvarsány 9.00 órakor - Nagyvarsány 11.00 órakor
Óévi hálaadás kezdési ideje December 31-én
Nagyvarsány 15.00 órakor - Kisvarsány 17.00 órakor
Új évi ünnepi szentmisék kezdési ideje 2019. január 1-jén
Kisvarsány 9.00 órakor - Nagyvarsány 11.00 órakor

„A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket,...”
(Lukács 2,12)

REFORMÁTUS KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEINK
December 16.
10:00 óra Adventi zenés istentisztelet a Népdalkör szolgálatával
			– református templom
December 23.
10:00 óra Adventi istentisztelet – református templom
December 24.
07:30 óra Adventi bűnbánati istentisztelet, cserkészreggeli
			
– SDG Közösségi Ház
December 24.
15:00 óra Karácsonyi gyermekműsoros istentisztelet – SDG Közösségi Ház
December 24.
18:00 óra Karácsony esti istentisztelet – református templom
December 25.
10:00 óra Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – református templom
December 26.
10:00 óra Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – református templom
December 30.
10:00 óra Aprószentek istentisztelet – református templom
December 31.
18:00 óra Óévi hálaadó istentisztelet – református templom
Január 01.
10:00 óra Újévi úrvacsorás könyörgés – református templom
Január 01.
11:00 óra Újévi köszöntés – SDG Közösségi Ház
Január 06.
10:00 óra Vízkereszt ünnepi istentisztelet – református templom
Január 13.
10:00 óra Évkezdő ünnepi istentisztelet – SDG Közösségi Ház
Január 13.
11:00 óra Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – SDG Közösségi Ház
Január 13.
13:00 óra Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház
Január 24.
18:00 óra Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete Az üldözött keresztények
			
megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért
			
felelős államtitkárság képviselőjének meghívásával
			
– SDG Közösségi Ház
Az Advent és Karácsony megünneplésére, az Óév hívő számvetésére és az Újesztendő reményteljes fogadására, valamint évkezdő programjainkra szeretettel hívjuk mindannyiukat.
Az Úrvacsorát bejelentés alapján a lelkészek a betegek otthonába elviszik.

A személyes találkozásig áldást és békességet kíván: a Presbitérium
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÁS

LEGYÉL TE IS TŰZOLTÓ!

A közelgő ünnepekre való tekintettel felhívjuk figyelmüket, hogy Dunaharaszti és Dunavarsány területén a lakosság által már megszokott
módon, az ünnepnapoktól függetlenül, mindig a járatterv szerint meghatározott napon szállítjuk el az ingatlanoktól a hulladékot. Tehát továbbra sem lesznek helyettesítő napok kijelölve, az ünnepnapokon is lesz
hulladékszállítás, amennyiben az hétköznapra esik. Továbbá felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy 2019. január 07.-től 18.-ig. terjedő időszakban,
az adott ingatlanra vonatkozó hulladékgyűjtési napon, munkatársaink
a járattal együtt gyűjtik össze a hulladéktárolók mellé kihelyezett fenyőket. Amennyiben a kihelyezett fenyő nagysága meghaladja a 2 métert, akkor a hatékonyabb szállítás érdekében kérjük azokat kettévágni.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakörre. Mindenki jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

A Dunaharasztiban működő kihelyezett ügyfélszolgálatunk
(2330 Dunaharaszti, Fő út 46.) ünnepi nyitva tartása:
2018. december 17., hétfő 8.00 - 16.00
2018. december 24., hétfő zárva
2018. december 31., hétfő zárva
2019. január 7., hétfő 8.00 - 16.00
Budapesti ügyfélszolgálatunk
(1201 Budapest, Attila u. 62.) ünnepi nyitva tartása:
2018. december 24. – 26.-ig. zárva
2018. december 27., csütörtök 8.00 - 16.00
2018. december 28., péntek 8.00 - 16.00
2018. december 31., hétfő zárva
2019. január 1., kedd zárva
2019. január 2., hétfő 8.00 - 16.00
Kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk!
ÉTH-Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató
MULTI-DH
Nonprofit Kft.

TÁJÉKOZTATÁS

a téli szünidei gyermekétkeztetésről
A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-a
alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a
bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő,
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. Az ingyenes szünidei étkeztetés a téli szünetben 2018. december
27-28 és 2019. január 2. napján a Tündérkonyha 2336 Dunavarsány,
Arany János utca 39. szám alatti épületének konyhájáról 11.00 - 12.00
óra között (saját ételhordóval) történő elvitellel vehető igénybe.
Amennyiben az ebéd elvitele a szülő/törvényes képviselő, vagy a jogosult
gyermek részéről akadályba ütközik, az ételt a szülő írásbeli meghatalmazása alapján más személy is átveheti.
dr. Szilágyi Ákos sk.
jegyző

A tűzoltó hivatás előnyei:
Változatos munkakör, a kiképzést követően átlagosan havi 8 szolgálat, sok szabadidő, tanulási, továbbképzési lehetőség, egyéb szakma megszerzésének lehetősége.
Hogyan lehet valaki tűzoltó?
A beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az előzetes fizikai,
egészségügyi és pszichikai vizsgálaton az alkalmasság megállapítása, a vizsgálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzésen is át kell esnie a jelentkezőknek. A hivatásos állományba vétel feltétele:18. életév betöltése, büntetlen és kifogástalan életvitel, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,
legalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi vagy szakiskolai végzettség),
alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés. Előny: „C” kategóriás jogosítvány.

JUBILEUMI MEGEMLÉKEZÉS
1998 - 2018
A Dunavarsányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1998-ban emlékművet állított a II. világháború idején Szovjetunióba malenkij robotra elhurcolt és vissza
nem tért varsányiak emlékére. A megemlékezést azóta is rendszeresen megtartja a Német Nemzetiségi Önkormányzat minden év november elsején, az
emlékmű állításának évfordulóján. A 20 év távlatában napjainkra a kezdeményezők gyermekei vették át a stafétabotot, ma már az akkori német nemzetiségi önkormányzat képviselőinek gyermekei tartották a jubileumi megemlékezést. Reméljük, ők is megtartják és gyermekeiknek adják tovább az emlékezés
és az ünnepély hagyományápolását.
Kreisz Csaba képviselő
Dunavarsány Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150.000 forint
támogatást, egészségbiztosítási járulékfizetést, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.
A felvételi eljárás menete:
A felvételi tájékoztatóra a háziorvossal kitöltött nyomtatványon kívül a jelentkező
hozza magával az önéletrajzát, személyes okmányait, valamint – mivel a beiskolázás feltétele minimálisan az érettségi vizsga vagy a szakiskolai végzettség megléte
– az érettségit vagy a szakiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát. Az
egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatát az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet
szabályozza. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába jelentkezők részére a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ (FKI TEPMEK) Egészségügyi Osztálya végzi (1081 Budapest, Dologház u. 1.).
Az egészségügyi alkalmasság felmérése során az alábbi vizsgálatok elvégzésére
kerül sor: A jelentkezőnek háziorvosi igazolást kell kérnie a korábbi megbetegedéseiről, valamint a fizikai alkalmassági vizsgálaton történő részvételhez. Egy teljes
laborvizsgálat elvégeztetése, ennek eredményét a jelentkezőnek a csapat-orvosi
vizsgálatra magával kell hoznia. Egy éven belüli, érvényes (negatív) tüdőszűrő lelettel kell rendelkezni. Urológiai vizsgálat előzetes elvégeztetése, ennek eredményét szintén a csapatorvosnál kell leadni. Csapat-orvosi vizsgálat (testsúly,
testmagasság, testtömeg index, EKG, keringési, légzési, hasi szervek, az idegrendszer, érzékszervek, valamint az ízületek, az izomzat és a csontrendszer vizsgálata,
fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati, fogászati, szemészeti vizsgálat, hallásvizsgálat).
A pszichikai alkalmassági vizsgálatra az FKI TEPMEK Pszichológiai Osztályán kerül
sor (1025 Budapest, Budakeszi út 45.). Ennek keretében teljeskörű alkalmassági
vizsgálatot végeztetünk, amely tesztekből, műszeres vizsgálatokból áll. A pszichikai vizsgálat minimálisan 4 óra időtartamú, ezért azon kipihenten kell megjelenni!
A fizikai alkalmassági vizsgálatot a Pest MKI sporttisztje tartja a Rendészeti Szervek
Kiképző Központjában. Ennek helyszíne: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 11. A fizikai
állapotfelmérés vizsgálaton résztvevőket életkor alapján négy korcsoportba sorolja a jogszabály. I. korcsoport: 29 éves korig. II. korcsoport: a 30-35 éves kor között. III. korcsoport: a 36-40 éves kor között. IV. korcsoport: a 41-49 éves kor között.
A vizsgálaton a 2000 méteres síkfutás teljesítése minden jelentkező számára kötelező, ezen felül a következő mozgásformák közül kell négyet kiválasztani és teljesíteni a résztvevőknek a megadott szintidőn belül:
mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, hajlított karú függés, fekve
nyomás, 4x10 m-es ingafutás, helyből távolugrás, hanyattfekvésből felülés.
A vizsgálaton résztvevő az elért eredményére figyelemmel kérheti az adott fizikai
alkalmassági vizsgálat során a kérdéses mozgásforma megismétlését. Amennyiben
érdeklődik a tűzoltó szakma iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a (+36-1)
469-41-05-ös telefonszámon vagy a Pest.Human@katved.gov.hu email címen lehet.

1998. november 1.

A SZOVJETUNIÓBA HURCOLT
MAGYAR POLITIKAI RABOK ÉS
KÉNYSZERMUNKÁSOK EMLÉKNAPJA

2018. november 1.
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„NEM A PÉNZÉRT SZERETEM…”
A Magyar Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Története 1915-től az Országos Stefánia Szövetség megalakulásával kezdődött, a szövetség névadója
és védnöke Stefánia belga királyi hercegnő volt. A szolgálat védőnői 1930-tól olyan képzésben részesültek, amely kettős képesítést adott: ápolónői és védőnői
oklevelet. Ennek az volt a célja, hogy az otthoni gondozásra és ápolásra is felkészítse őket. 1927 és 1940 között országosan 1044 védőnő látta el az általa gondozott
kb. hétmillió lakost. A II. világháború után egy új rendszert hoztak létre, a Védőnői Szolgálatot, amely állami keretek között működik a mai napig. Ma a védőnő
elsősorban betegségmegelőzési feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott területein dolgoznak: nővédelem, a várandós és gyermekágyas anyák, majd a
gyermekek gondozása születésüktől a tanköteles kor végéig és a családgondozás. Működésük 100 éves évfordulója, 2015 óta a szolgálat a hungaricumok közé
tartozik. Rovatunk mai vendége Fonyóné Tóth Cecília varsányi védőnő, aki 2015 óta magára vállalt egy olyan fontos feladatot, amely nem tartozik a munkaköréhez.
Hogyan lett védőnő?
- Nehéz kérdés, valójában nem is tudok igazán válaszolni
rá. Egész egyszerűen mindig teljes szívemből szerettem és
szeretem ma is a gyerekeket, az embereket és megpróbálok
mindenütt segíteni nekik, ahol tudok. Négyen dolgozunk
a városban, amelyben egyre gyarapodik a lakosság – egyikünk sincs munka nélkül. A magam részéről a külterületeket látom el Nagyvarsányon és Kisvarsányon, továbbá
a lakótelepeket, a lakóparkokat és a Duna-parton lakókat.
Mi mindenben segíthet a védőnő?
- A hölgyekkel igazából akkor találkozom, amikor elhatározzák, hogy kisbabát szeretnének. A várandóság
idején végig gondozzuk őket, de ezzel nincs vége:
a gondozás folytatódik a szülés után is mindaddig,
amíg a gyerek el nem megy az iskolába, tehát az óvodás kor végéig. Nehéz egy mondatban összefoglalni
a tevékenységünket – leginkább azt tudom mondani, hogy amiben tudjuk, támogatjuk a családokat.
Mennyiben fogadják el a segítséget azemberek? Nem
mondják azt, hogy „hagyjon békén, majd megoldjuk!”
- Nem érzem így. Itt, Dunavarsányban mind a négyünket
elfogadják a családok, tudják, hogy jót akarunk, hogy
támaszkodhatnak ránk az életben jelentkező számtalan
váratlan probléma megoldásában. Csodatevők persze
mi sem vagyunk, de a kölcsönös őszinteség, bizalom
szinte csodákra képes sok esetben. Azért van példa arra,
hogy valaki szeretne bezárkózni és nem venni tudomást
az ajtaján kopogtató védőnőről, de a nagyon szigorú
jogi szabályozás ezt nem teszi hosszú időn át lehetővé.

Később rendszerint ezek az emberek is rájönnek, hogy kár
volt félni tőlünk, mi csak jót akarunk. Van a munkánknak
árnyoldala is, amikor egy családban békétlenség üti fel a
fejét, de szerencsére itt, Dunavarsányban nagyon kevés az
olyan eset, amikor kénytelenek vagyunk beavatkozni. A védőnőkről nem lehet lemondani, együtt kell működni velük.
Magára vállalt egy – sajnos – nagyon komoly feladatot
2015-ben. Kérem, meséljen erről!
- Az önkormányzat és dr. Békássy Szabolcs alpolgármester ösztönzésére és támogatásával megkezdtük a népegészségügyi célú méhnyak-szűrést a városban. Az első
esztendőben még csak kampány-jellegű volt a munka,
2016 februárjától már állandó jelleggel elérhető a szűrés
Dunavarsányban. A feltétel mindössze annyi, hogy állandó lakóhellyel rendelkezzenek a településen és van egy
korhatár is: a 18 és 65 esztendő közötti hölgyek jöhetnek
el hozzám. Sokat beszélünk erről és még sem eleget: az
emlőrák után a második legsúlyosabb betegség a méhnyakrák a nők esetében. Az emlőrákot – sajnos – nem tudjuk megelőzni, de időben való felfedezése esetén tudjuk
gyógyítani, a méhnyakrák viszont megelőzhető. Ennek
egyik lehetősége az oltás – ma már a hetedik általánosba
járó lányok már megkaphatják a védőoltást. Az idén már
a fiúk is beolthatók – az önkormányzat megszavazta az
ehhez szükséges fedezetet. A megelőzés másik módja a
szűrésen való részvétel: ha időben felfedezik, akkor a méhnyakrák is gyógyítható. Sajnos, évente Magyarországon
4-500 nő hal meg méhnyakrákban évente és 1000-1500
az új megbetegedések száma. A rendszeres szűrés azért is
nagyon fontos, mert ez az alattomos betegség akár 10-15
évig is teljesen tünetmentes lehet. Még ennyi idő után is
gyógyítható, ha felfedezik, de ekkor már műtét szükséges.

24. DUNAVARSÁNYI JÓTÉKONYSÁGI
BANYABÁL
Jövőre már január, kezdődhet hát a Banyabál!
2019. január 26-án este 7 órakor
újra zeneszó hallatszik a sportcsarnokból.
Jótékonysági banyabálunk fővédnöke tagtársunk és egyben polgármesterünk, Gergőné Varga Tünde. Védnökünk és egyben erénycsőszünk a
nőgyógyász Kun László doktor úr.
Régi–új zenészeink Stark Ferenc és Nagy László,
a szuper duó húzza a talpalávalót.
Batyus bál a miénk, hozz magaddal enni és innivalót!
A támogatói jegy ára 2000,- Ft
Jótékony cél a tét, ne sajnáld rá a pénzt!
Jelmez felvonulás és eredményhirdetés 22:30-kor.
Éjfélkor csuda szép fiúk szexi csapata, nyálcsorgató remek
táncos műsora. Aranylánc banyamedállal a tombola fődíja.
Ölts bohókás jelmezt és vár szeretettel a Lányok Asszonyok Klubja!
Jegyek már 2019. január második hetétől megrendelhetők.
Érdeklődni lehet: Ullmanné Király Edit 0620/522-7813,
facebook oldalunkon (Banyaklub) vagy bármelyik banyatagnál.

Mennyire nehéz a méhnyakszűrésen való részvétel
fontosságát bebizonyítani a hölgyeknek?
- Van egy teljesen felesleges félelem a vizsgálattól, főként
az idősebb korosztálynál. A fiatalabbak már könnyebben
eljönnek. Sajnos, egyre fiatalabbaknál is találunk aggasztó tüneteket – nem győzöm hangsúlyozni, hogy a
minél előbb történik meg a felfedezés, annál könnyebb
a gyógyítás. A szűrés nem fájdalmas, nem bonyolult, nem
hosszadalmas, de a szó legszorosabb értelmében életet
menthet a rendszeres részvétel. Természetesen ingyenes – a költségek egy részét az állam, más részét az önkormányzat biztosítja. Minden feltétel adott ahhoz, hogy
csökkenjen az esetszám – csak élni kell a lehetőségekkel!
Beszéljünk kellemesebb dolgokról is – hogy érzi magát a bőrében, mint védőnő?
- Köszönöm szépen, nagyon jól. Szeretnék minél tovább
dolgozni és minél több picit a karomban tartani. Az egészségügyi szakdolgozókkal együtt az önkormányzat nekünk
is adott fizetésemelést, az orvosokhoz és a nővérekhez
hasonlóan most már bennünket is szépen megbecsülnek anyagilag. A munkánkhoz minden támogatást, segítséget megkapunk, egy panasz-szavam sem lehet.
Persze, nem a pénzért szeretem ezt a munkát, de nagyon
szeretem. Huszonhét éve vagyok a pályán – életem végéig szeretnék védőnő maradni itt, Dunavarsányban.

DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Most egy múltunk iránt komolyan érdeklődő kedves ismerősöm ötletét elfogadva Dunavarsány régi nevezetes vendéglőit, kocsmáit mutatom be - egyúttal kellemes
karácsonyt és boldog új esztendőt kívánva az olvasóknak!
• Az első képen a Kossuth L. u. 2. sz. Nuofer Sándor vendéglője és boltja látható. Kisvarsány egyik legrégebbi épülete lehetett, már egy 1882-es térképen is szerepel.
A hagyomány szerint a Vészi József főszerkesztő vendégeként vonattal az állomásra érkező Ady Endre ide tért be egy kis külön, az ő számára jégbe hűtött abszintért,
ha az érte Nagyvarsányról küldött hintó még nem érkezett meg... A további működtetők: 1918-tól 1826-ig Berger Adolf, 1926-tól 1935-ig Ujhelyi Antal, 1935-től
bérlőként, majd 1938-tól tulajdonosként 1950-ig Móri Ferenc. A nagyteremnek színpada is volt, így a műintézmény a korabeli falu kulturális eseményeinek is helyet
tudott biztosítani. Nem véletlen, hogy az államosítás után Petőfi Művelődési Otthonként funkcionált tovább, de a sors fintoraként a 60-as években egy helyi
,,nobilitás” kis kocsmájának is helyet adott a Halász L.-né utcai oldalon... 1981-ben lebontották, helyén ma a Petőfi Művelődési Ház áll. (Fotó: régi képeslapról)
• A második felvételen a szemközti saroképület, a Kossuth L. u. 1. sz. 1919-ben létesült Hangya korcsma tűnik fel. Eredetileg a Kossuth L. utcai szárnyban bolt működött,
s a Halász L.-né utca felé néző részben a vendéglő és a bálterem. 1947-ben a Földmívesszövetkezet italboltjaként folytatta lakossági szolgálatát, de átköltözött a bolt
helyére, ahol ma is található, a helyén meg eszpresszó nyílt. A hajdani bálteremből ruházati boltot és önkiszolgálót alakítottak ki. Itt ma pékség található.
(Fotó: régi képeslapról)
• A harmadik fényképen a Dózsa Gy. u. 3. sz., hajdan ,,Kocsma a három hársfához” néven ismert kedélyjavító létesítmény csodálható meg mai állapotában.
Buncsák Dezső kőműves működtette az 1930-as évek közepétől az államosításig, 1950-ig. Bejárata akkoriban a Dózsa Gy. utcára nyílt. (Fotó: Faragó Károly)
• A negyediken az Iskola u. 22. sz. Ernszt Ferenc kocsmája. A hadirokkant tulajdonos az 1920-as évektől 1950-ig működtethette, aztán stílszerűen iskolai oktatás céljára
,,vették igénybe” az állami szervek... Ma lakóház. (Fotó: Százados István)
• Az ötödik fotón Kaich Mátyás nevezetes Kultur Mozija, s annak toldalékaként vendéglője, valamint fűszer- és húsboltja tárul elénk. A kisebb épület: a vendéglő és a bolt
már az 1920-as években állhatott, az elé épített mozi csak 1935-ben kezdte meg működését. (1934-ben vezették be a villanyt Dunakisvarsányba.) Kaich Mátyás
(1865-1940) a falu sportéletének is kiemelkedő vezetője volt, Dunaserleg néven kupát alapított, melyet először az általa elnökölt DTE nyert el 1935-ben. A csapat
meccs után mindig hivatalos volt egy kis kikapcsolódásra a vendéglőjébe... Ennek az épületkomplexumnak is államosítás lett a sorsa 1950-ben. (Fotó: Könözsi László)
• És most Nagyvarsány! A hatodik kép a Bartók B. u. 37. sz. Gieser Jakab 1920-as években létesített vendéglőjének eredeti kinézetét mutatja be egy esküvői menet
háttereként. A tulajdonos halála után özvegye és Lang Erzsébet (Wiesner Jánosné) működtették az 1950-es államosításig. Bálokat, lakodalmakat is rendeztek valaha
benne. Később óvodának ,,vették igénybe” az utcafronti részét. Lakóházként ma is áll felújított állapotban. (özv. Mayer Mihályné fényképgyűjteményéből)
• A hetedik a Bajai út és a Béke u. kereszteződésében 1943-ban épült, ma is meglévő Gieser Lénárd Autóscsárdáját örökítette meg. Kuglipályával is felszerelt, kedves
találkozóhelye volt ez a nagyvarsányiaknak. Az eredeti tulajdonosok halála után még Dobai Gábor és felesége működtették egy ideig, aztán átépítve italdiszkont,
majd élelmiszerbolt lett. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadik felvételen közelmúltunk ikonikus vendéglője, a Szabadság u. 4. sz. Száger kocsma látható egy lakodalmi menet hátterében. Családi vállalkozás volt
- családias hangulattal. Száger Ádám 1972-től működtette felesége és három fia közreműködésével. Halála után legkisebb fia, József 2000-ig gondoskodott a
vendégek felvidulásáról. Ma lakóház. (özv. Sallai Mihályné fényképgyűjteményéből)
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Haeffler András

MEGHÍVÓ
2019.01.19., szombat este 7 órától
a dunavarsányi Soli Deo Gloria Közösségi Házban tartandó
az Erdélyiek Egyesülete és az SDG Közösség jótékonysági báljára.
19.00 Vendégvárás
19.30- 20.00 „Húzd rá, prímás, betyár a kedvem!”
Mihó Attila és bandája műsora.
20.00-21.00 Vacsora: kemencés csülök és csirke krumplival.
Büfé a szokásos módon rendelkezésre áll!
21.00 – Ropjuk a táncot hajnalig a SICULUS zenekarral,
közben éjfélkor tombolahúzás.
Belépőjegy vásárolható:
elővételben 3.500 Ft/fő felnőtteknek, 6-18 év közötti
gyerekeknek 2.000 Ft/fő. Helyszínen 4.000 Ft/fő felnőtteknek!
Egyéb pénz- vagy természetbeni adományaikat is szívesen vesszük és
a belépő/támogatói díjjal a magyarlapádi szórványkollégium javára
ajánljuk föl. Jelentkezni legkésőbb 2019. január 15-ig a Veres Albert 0620/433 0109; Szántó Sándor 06-20/472 2233 telefonszámokon, vagy
az enci.ungvari@gmail.com e-mail címen lehet. Mivel a helyszín max.
140 fő számára kínál lehetőséget a tartalmas szórakozásra, ezért a bálra
csak a jelentkezések beérkezési sorrendjében tudunk jegyet biztosítani!
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Kohán József
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— H I RD E T É S E K

HI RD E T É SE K —
			 BETONRENDELÉS
			ÉPÍTŐANYAGOK
			ZSÁKOS ANYAGOK
			ÖMLESZTETT ÁRÚK

			
			
Cím: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 24-34/3 hrsz.
			
(OIL benzinkúttal szemben)
			
Tel: +36 30 969 1124, +36 30 617 8304

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

			
Keresünk rutinos GÉPJÁRMŰVEZETŐT! Belföldi munkára (darus teherautóra)
C kategóriás jogosítvánnyal, darukezelő és nehéz-gépkezelői bizonyítvánnyal.
KIEMELKEDŐ FIZETÉSSEL!

Dunavarsányi irodámban állok magánszemélyek, vállalkozások és egyéb szervezetek szolgálatára jogi tanácsadást és ügyvédi közreműködést igénylő ügyeik elintézése érdekében.
2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
(Soli Deo Gloria Közösségi Ház)
+36 20/942 0507

info@bonaugyved.hu

BETONKEVERŐ GÉPKEZELŐT keresünk (félautomata géphez)
IRODAI ASSZISZTENST felveszünk!
Elvárások:
- adminisztratív feladatok ellátása
- leltározás,nyilvántartások dokumentumok kezelése
- pénzügyi,számlázási feladatok
- e-mailek,levelek kezelése
- bejövő-kimenő telefonok lebonyolítása
- értékesítési feladatok ellátása
- kapcsolattartás a megrendelőkkel
Előny:
- EKAER rendszer ismerete
- ÉPÍTŐANYAGOK ISMERETE
- hasonló területen szerzett tapasztalat
Készségek:
- terhelhetőség
- jó kommunikálás
- önállóság

Időpont-egyeztetés telefonon és emailben.

Fényképes Önéletrajzot a dunad2010@gmail.com-ra várjuk!
BETANULÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK!

Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft. (20) 337-6421 • www.dvvg.hu • E-mail: info@dvvg.hu

ORVOSI ÜGYELET
Medical-Provisor Kft.
Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
amennyiben a helyi szám nem elérhető:

06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
Munkaszüneti és folyamatosan.

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Kun László háziorvos
06/70 382-3662
Egészségház fsz. 32.
rendelési időben 06/24 483-124
Rendelés: H, K:7.30-11;
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
Erőspusztán: Cs:13-14
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/70 337-3339
Egészségház I. em. 51.
rendelési időben 06/24 521-125
Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
Dr. Mets Andrea háziorvos
06-24-521-127
Egészségház I. em.
Rendelés: K:12-16; Sz:8-12;
Cs:12-16; P:8-12
Dr. Kováts Lajos háziorvos
06/20 921-2860
Petőfi lakótelep 4.
rendelési időben 06/24 534-575
Rendelés: H:16-18; K:8-10;
Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
rendelési időben 06/70 203-6341
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
Sz: 11-13; Cs: 9-12; P: 9-12
Egészséges tanácsadás: K:13-14

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina
Egészségház,

Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)

0624/521-124

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet
Kívánunk!
TrendiTel!

Gyermekorvosi rendelés:
H, K: 9-12;
Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
10-12 gyermekorvosi rendelés;
Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Kovács Flóra
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Tanácsadás várandós anyák
részére: H:14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K:10-12
Kovácsné Zelenka Ágnes
területi védőnő
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz: 14-16
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: P:10-12
Fonyóné Tóth Cecília
területi védőnő
Petőfi ltp. 4.
06/20 266-4332
Tanácsadás várandós anyák
részére: Sz:10-11
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121
Tanácsadás várandós anyák
részére: K:14-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Ráczné Géczi Krisztina területi
és iskolavédőnő
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/70 339-8787
Egészségház fsz. 12.
06/24 521-121

Tanácsadás várandós anyák
részére: Cs:13-15
Csecsemő, gyermek,
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
Vörösmarty u. 51.
06/24 483-213
Dr. Csúz Antal és
Dr. Fejes Zsuzsanna
Fogszabályzás: Dr. Róth József
Nagyvarsány, Petőﬁ ltp. 4.
06/24 534-576
Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
06/24 534-350
Szakorvosi Rendelőintézet, Gyártelep
06/24 406-010, 06/24 406-012,
06/24 406-014
Weöres Sándor Óvoda
06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola
06/24 534-505
Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat
06/24 483-352
Szigetszentmiklós Család-és
Gyermekjóléti Központ krízistelefon
06/20 404-5251
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
06/30 987-2850
Petőﬁ Művelődési Ház és Könyvtár
06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke: 06/20 420-8664
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
Gyóni Géza u. 5.
06/24 472-125; 06/20 489-6753,
Közterület-felügyelők
Doktor János
Nagy István
06/70 938-2905 06/20 229-9739
Mezőőr – Schipeck Sándor
06/70 382-3660
Gyepmester
06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 7-15
DPMV Zrt.
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Vörösmarty u. 149.
Hibabejelentő: 24/483-116
Ügyfélszolgálat: 29/340-010
Hulladékszállítás

VERTIKÁL Nonproﬁt Zrt./Multiszint Kft.

Ügyfélfogadás: Hétfő 8-16-ig.
2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
06/30 665-4021
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Dunavarsányi Kirendeltsége

Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
Hatósági: 0620/249-42-18

Közvilágítás hibabejelentés
06/80 980-030
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft.
06/30 703-3955; 06/30 236 4884
Református Egyházközség
06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
06/24 472-017
Ráckevei Földhivatal
06/24 519-300, 519-310
Fax: 06/24 519-301

DUNAVARSÁNYI APRÓ
•

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

TŰZIFA AKCIÓ!
Akác tűzifa 3200 ft/mázsa kugli
Vegyes kemény 2900 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.
0670/605-4678
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A UNITED CAPS újabb mérföldkőhöz ért – Egy év alatt 10 milliárd kupakot készített világelső termékeiből
A UNITED CAPS november 30-ai, a dunavarsányi telephelyen megrendezendő ünnepségére meghívást
kaptak az ügyfelek és a média képviselői is.
2018. december 4., Wiltz, Luxemburg – A UNITED CAPS kupakokat gyártó nemzetközi vállalat ma bejelentette, hogy sikerrel zárult a magyarországi telephelyén megtartott rendezvény, amelyen a tízmilliárdodik kupak legyártását ünnepelték – ez egy DOUBLEFLOW kupak
volt, amely egy étolajokhoz készült innovatív termék. A vállalat története során most először gyártott 10 milliárd kupakot 12 hónap alatt.
A dunavarsányi üzem étolajokhoz és italokhoz való kupakok gyártására specializálódott. A UNITED CAPS dunavarsányi üzeme kaput nyit a cég számára Kelet-Európa felé, amely összhangban van a vállalat „KÖZEL HOZZÁD” stratégiájával – ennek lényege, hogy a kivételesen jó szolgáltatás nyújtásához igyekeznek az ügyfelekhez minél közelebbi pontról kiszolgálni az igényeket. A dunavarsányi telephely a régió számos ismert márkáját látja el termékekkel, többek között a lengyel Wielkopolski
olajat is, amely márka Európa egyik leggyorsabban növekvő élelmiszeripari és italgyártó cégcsoportjába, a Princes Groupba tartozik. A UNITED CAPS jelenleg is beruházásokat folytat magyarországi telephelyén, amely hamarosan új gyártósorral bővül.
„Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy legyártottuk a tízmilliárdodik kupakunkat
– mondta a UNITED CAPS vezérigazgatója,
Benoit Henckes. – Jelentős mérföldkő ez,
amely a piacnak a UNITED CAPS vállalatba
vetett bizalmát tükrözi. A megbízhatóság
jeleként, a megbecsülés szimbólumaként
is felfogható. A tízmilliárdodik legyártott
kupak az innovatív DOUBLEFLOW termékkategóriába tartozott. Nálunk nem az a kitűzött éves cél, hogy mi gyártsuk a legtöbb
kupakot. Viszont idén arra lehetünk büszkék,
hogy immár tízmilliárdszor sikerült elkészítenünk a legjobb minőségű kupakot.”

Menno Bax, a Wielkopolski marketingigazgatója hozzátette: „Ez nagyszerű innováció. A
Wielkopolskinál örömünkre szolgál, hogy termékeink a piacon betöltött pozícióját a DOUBLEFLOW-val erősíthetjük, amely megkönnyíti
fogyasztóink életét, valamint hozzájárul a
Wielkopolski márka termékstratégiájában kitűzött céljaink elérésében a lengyel piacon.”
A UNITED CAPS termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban további információt a www.
unitedcaps.com webhelyen találhat. Ha többet szeretne tudni a UNITED CAPS DOUBLEFLOW-ról, látogasson el a https://www.unitedcaps-innovations.com/doubleflow/ címre.

A UNITED CAPS a dunavarsányi telephelyen
ünnepelte ezt a sikert, ugyanis ott készült
el a tízmilliárdodik kupak. A rendezvényen
felszólalt Henckes vezérigazgató úr és Szili
Szabolcs is, a dunavarsányi üzem igazgatója.
„Megtiszteltetés a dunavarsányi üzem számára, hogy mi készíthetjük el a UNITED CAPS tízmilliárdodik kupakját” – mondta Szili Szabolcs.
A DOUBLEFLOW egy étolajokhoz kifejlesztett
precíziós kiöntőeszköz. Az ötletes DOUBLEFLOW kiöntőfej kiszélesíti a lehetőségek
tárházát. Innovatív cseppalakjának köszönhetően kiválóan szabályozható, ezáltal fokozza a termék használati értékét. Könnyű
szerkezetű és megnyerő kialakítású, így
kompromisszumokat sem kellett kötnünk a
cseppmentes működés eléréshez. Ez a típusú kupak nemcsak az üveg tisztaságának,
de a tartalom minőségének tárolás közbeni
megőrzése szempontjából is előnyös. Színek
és nyomtatási lehetőségek széles választékával kapható, így az áruházak polcain az adott
márka valóban kitűnhet a többiek közül.

A UNITED CAPS idén a tízmilliárdodik alkalommal készítette el a világ egyik legjobb
kupakját. A cég különösen büszke a DOUBLEFLOW nevű termékére, amely egyszerre
két funkciót is képes betölteni. A DOUBLEFLOW jól példázza a UNITED CAPS által képviselt minőséget, szakértelmet és innovációt.

A magyarországi üzem kifejezetten étolajos
és üdítő italos kupakok gyártására szakosodott – ilyen a DOUBLEFLOW is, amelyet a Wielkopolski márkájú olajoknál is használnak.

A UNITED CAPS cégről
A UNITED CAPS világszinten is meghatározó
szerepet játszik a kiváló minőségű műanyag
kupakok és záróelemek tervezésében és
gyártásában. Széles körű innovációs törekvéseinek, valamint szabványos és egyedi
fejlesztésű megoldásokból álló gazdag
portfóliójának köszönhetően a világ vezető
cégei is a UNITED CAPS termékeit választják. Ügyfeleink értékteremtési láncát termékeink integritásával, illetve a fogyasztók
biztonságát és egészségét óvó folyamatokkal támogatjuk, amelyek tovább erősítik
márkánk jó hírnevét. A UNITED CAPS egy
dinamikus, rugalmas, családi tulajdonban
lévő csoport, amely teljes körű megoldásokat nyújt különféle felhasználási célokra a világ számos piacán. A cég központja
Luxemburgban található, gyártóüzemei
pedig Belgiumban, Franciaországban, Írországban, Luxemburgban, Magyarországon,
Németországban és Spanyolországban működnek. Több mint 500 főt foglalkoztat, és
forgalma 2017 végén meghaladta a 137
millió eurót. A dunavarsányi üzem bővüléséhez, további kollégák jelentkezését várja!
Jelentkezés: hdinfo@unitedcaps.com
www.unitedcaps.com
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31
7 Attila
Ramóna
14 Bodog
21 Ágnes
28 Károly,
Karola
4

Hé$ő

28
4 Ráhel,
Csenge
11 Bertold,
Marietta
18 Bernadett
25 Mátyás
4

Hé$ő

25
4 Kázmér
11 Szilárd
Sándor,
18 Ede
25 Irén,
Irisz
1

Hé$ő

Kedd

1
8
15
22
29
5

29
6 Ivett,
Frida
13 Szervác,
Imola
20 Bernát,
Felicia
27 Hella
3

Gyöngyvér
Lóránd,
Lóránt
Vince,
Artúr
Adél

Kedd

29
5
12
19
26
5

Ágota,
Ingrid
Lívia,
Lídia
Zsuzsanna
Géza

Kedd

26
5
12
19
26
2

Adorján,
Adrián
Gergely
József,
Bánk
Emánuel

Kedd

1 Hugó
2
Dénes
8
9
Anasztázia,
15 Tas
16
Húsvét,
22 Noémi
23
29 Péter
30
6
7
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Újév
Fruzsina

Áron
Erhard
Csongor
Béla
Katalin,
Kitti

Kedd

30
7
14
21
28
4

Gizella
Bonifác
Konstantin
Emil,
Csanád

Szerda

2
9
16
23
30
6

Ábel
Marcel
Gusztáv
Zelma,
Rajmund
Martina

Szerda

30
6
13
20
27
6

Dóra,
Dorottya
Ella,
Linda
Aladár,
Álmos
Edina

Szerda

27
6
13
20
27
3

Leonóra,
Inez
Krisztián,
Ajtony
Klaudia
Hajnalka

Szerda

3
10
17
24
1
8

Buda,
Richárd
Zsolt
Rudolf
György

Szerda

1
8
15
22
29
5

Munka ünnepe
Fülöp, Jakab
Mihály
Zsófia,
Szonja
Júlia,
Rita
Magdolna

Január
Csütörtök

3 Genovéva,
Benjamin
10 Melánia
17 Antal,
Antónia
24 Timót
31 Marcella
Gerda
7
Február
Csütörtök

31
7 Tódor,
Rómeó
14 Bálint,
Valentin
21 Eleonóra
28 Ákos,
Bátor
7
Március
Csütörtök

28
7 Tamás
14 Matild
21 Benedek
28 Gedeon
Johanna
4
Április
Csütörtök

4 Izidor
11 Leó,
Szaniszló
18 Andrea,
Ilma
25 Márk
2
9
Május
Csütörtök

2 Zsimond
9 Gergely
16 Mózes,
Botond
23 Dezső
30 Janka,
Zsanett
6

Péntek

4
11
18
25
1
8

Titusz,
Leóna
Ágota
Piroska
Pál

Péntek

1
8
15
22
1
8

Ignác
Aranka
Kolos,
Georgina
Gerzson

Péntek

1
8
15
22
29
5

Albin
Zoltán
Nemzeti ünn.,
Kristóf
Beáta,
Izolda
Auguszta

Péntek

5
12
19
26
3
10

Vince
Gyula
Nagypéntek
Emma
Ervin

Péntek

3
10
17
24
31
7

Tímea,
Írma
Ármin,
Pálma
Paszkál
Eszter,
Eliza
Angéla,
Petronella

Szombat

5 Simon
12 Ernő
Sára,
19 Márió
Vanda,
26 Paula
2
9

Vasárnap

6 Boldizsár
13 Veronika
20 Fábián,
Sebestyén
Angelika
27
3
10

Szombat

Vasárnap

Karolina,
2 Aida
9 Abigél,
Alex
16 Julianna,
Lilla
23 Alfréd
2
9

3 Balázs
10 Elvira
17 Donát
24 Elemér
3
10

Szombat

Vasárnap

2 Lujza
9 Franciska,
Fanni
16 Henrietta
23 Emőke
30 Zalán
6

3 Kornélia
10 Ildikó
Gertrúd,
17 Patrik
Gábor,
24 Karina
31 Árpád
7

Szombat

Vasárnap

6 Vilmos,
Biborka
13 Ida
20 Tivadar
27 Zita
4
11

Szombat

7
14
21
28
5
12

Hé$ő

27
3 Klotild
10 Pünkösd,
Margit, Gréta
17 Laura,
Alida
24 Iván
1

Kedd

28
4
11
18
25
2

Bulcsú
Barnabás
Arnold,
Levente
Vilmos

Szerda

29
5
12
19
26
3

Fatime
Villő
Gyárfás

Június
Csütörtök

30
Norbert,
6 Cintia
13 Antal,
Anett
20 Rafael
27 László
4

Péntek

31
7
14
21
28
5

Róbert
Vazul
Alajos,
Leila

Szombat

Vasárnap

1 Tünde
8 Medárd
Jolán,
15 Vid
22 Paulina
29 Péter,
Pál
6

2 Kármen,
Anita
9 Pünkösd,
Félix
16 Jusztin
23 Zoltán
30 Pál
7

Dunavarsány
2019
János,
Pál

Levente,
Irén

Hé$ő

26
2 Rebeka,
Dorina
9 Ádám
16 Edit
23 Tekla
30 Jeromos

Kedd

30
6
13
20
27
3

Hé$ő

28
4 Károly
11 Márton
18 Jenő
25 Katalin
2

Húsvét,
Konrád
Valéria

Hé$ő

Kedd

1 Tihamér,
2
Annamária
Ellák
8
9
Henrik,
15 Roland
16
Magdolna
22
23
Márta,
29 Flóra
30
5
6

Ottó
Lukrécia
Valter
Lenke
Judit,
Xénia

Szerda

3
10
17
24
31
7

Kornél,
Soma
Amália
Endre,
Elek
Kinga,
Kincső
Oszkár

Július
Csütörtök

4 Ulrik
11 Nóra,
Lili
18 Frigyes
Kristóf,
25 Jakab
1
8

Péntek

5
12
19
26
2
9

Emese,
Sarolta
Izabella,
Dalma
Emília
Anna,
Anikó

Szombat

6 Csaba
13 Jenő
20 Illés
27 Olga,
Liliána
3
10

Vasárnap

7
14
21
28
4
11

Apollónia
Örs,
Stella
Dániel,
Daniella
Szabolcs

Hé$ő

25
2 Melinda,
Vivien
9 Natália
16 Etelka,
Aletta
23 Viktória
30 Dávid

Berta,
Bettina
Ipoly
Szt. István
nap ünnepe
Gáspár

Kedd

27
3
10
17
24
1

Hilda
Nikolett,
Hunor
Zsófia
Gellért,
Mercédesz

Kedd

30
1
Amália
7
8
Helén
14
15
Orsolya
21
22
28 Simon,
29
Szimonetta
4
5

Tibor

Mónika,
Györgyi,
4 Flórián
5 Adrián
11 Ferenc
12 Pongrác
18 Alexandra,
19 Ivó,
Erik
Milán
Fülöp,
25 Orbán
26 Evelin
1
2
8
9

29
5 Krisztina
12 Klára
19 Huba
26 Izsó
2

Hé$ő

Herman

Vasárnap

Hé$ő

Malvin
Koppány
Teréz
Előd
Nácisz

Kedd

29
5
12
19
26
3

Imre
Jónás,
Renátó
Erzsébet
Virág

Kedd

26
3
10
17
24
31

Ferenc,
Olívia
Judit
Lázár,
Olimpia
Ádám,
Éva
Szilveszter

Augusztus
Csütörtök

Szerda

31
7
14
21
28
4

Ibolya
Marcell
Sámuel,
Hajna
Agoston

Szerda

28
4
11
18
25
2

1 Boglárka
8 László
15 Mária
22 Menyhért,
Mirjam
29 Beatrix,
Erna
5
Szeptember
Csütörtök

29
5 Viktor,
Lőrinc
12 Mária
19 Vilhelmina
26 Jusztina,
Pál
3

Rozália
Teodóra
Diána
Eufrozina,
Kende

Október
Csütörtök

Szerda

2
9
16
23
30
6

Petra
Dénes
Gál
Nemzeti ünnep
Gyöngyi
Alfonz

Szerda

30
6
13
20
27
4

Lénárd
Szilvia
Jolán
Virgil

Szerda

27
4
11
18
25
1

Borbála,
Barbara
Árpád
Auguszta
Karácsony
Eugénia

3 Helga
10 Gedeon
17 Hedvig
24 Salamon
31 Farkas
7

November
Csütörtök

31
7 Rezső
14 Alíz
21 Olivér
28 Stefánia
5
December
Csütörtök

28
5 Vilma
12 Gabriella
19 Viola
26 Karácsony
István
2

Péntek

2
9
16
23
30
6

Lehel
Emőd
Ábrahám
Bence
Rózsa

Péntek

30
6
13
20
27
4

Zakariás
Kornél
Friderika
Adalbert

Péntek

4
11
18
25
1
8

Ferenc
Brigitta
Lukács
Blanka,
Bianka

Péntek

1
8
15
22
29
6

Mindenszentek
Marianna
Zsombor
Albert,
Lipót
Cecília
Taksony

Péntek

29
6
13
20
27
3

Miklós
Luca,
Otília
Teofil
János

Szombat

3 Hermina
10 Lőrinc
17 Jácint
24 Bertalan
31 Erika,
Bella
7

Vasárnap
Domokos,
4 Dominika
Zsuzsanna,
11 Tiborc
18 Ilona
25 Lajos,
Patrícia
1
8

Szombat

Vasárnap

31
7 Regina
14 Szeréna,
Roxána
21 Máté,
Mirella
28 Vencel
5

1 Egyed,
Egon
8 Mária,
Adrienn
15 Enikő,
Melitta
22 Móric
29 Mihály
6

Szombat

Vasárnap

5 Aurél
12 Miksa
19 Nándor
26 Dömötör
2
9

6 Brúnó,
Renáta
13 Kálmán,
Ede
20 Vendel
27 Szabina
3
10

Szombat

Vasárnap

2 Achilles
3 Győző
9 Tivadar
10 Réka
16 Ödön
17 Hortenzia,
Gergő
Emma
23 Kelemen,
24
Klementína
30 András,
1
Andor
7
8

Szombat

30
7 Ambrus
14 Szilárda
21 Tamás
28 Kamilla
4

Vasárnap

1
8
15
22
29
5

Elza
Mária
Valér
Zénó
Tamás,
Tamara

