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Dunaharaszti és Altdorf test vér vá ro si
kap cso la tá nak 20., vá ros sá vá lá sunk 13.
év for du ló ját ün ne pel tük a na pok ban.
Erich Odörfer, Altdorf pol gár mes te re ve -
ze té sé vel né pes kül dött ség ér ke zett vá ro -
sunk ba, mely hez Altdorf má sik test vér vá -
ro sá nak, Colbitz pol gár mes te re, Heiz
Kühnel is csat la ko zott né hány fõ kí sé re -
té ben.
A Laffert-kú ri á ban meg tar tott ün nep sé -
gen dr. Szalay Lász ló pol gár mes ter ar ról
be szélt, hogy nyi tott és ba rá ti szív vel for -
du lunk egy más fe lé. A test vér vá ro si kap -
cso la tok mö gött min dig em be rek van -

nak, ba rát sá gok ala kul nak, meg is mer jük
egy más éle tét. Ezek re a sza vak ra rí melt
Erich Odörfer pol gár mes ter kö szön tõ be -
szé de, mely ben töb bek kö zött egy ré gi
em lék rõl, a Du na ha rasz ti ban tett el sõ lá -
to ga tás al kal má val aján dék ba ka pott, két -
tör zsû fát áb rá zo ló ér mé rõl be szélt. Két
kü lön ál ló fá ról, mely egy fá vá nõtt ös  sze.

Erich Odörfer sze rint az, hogy a ha tá rok
a fe jünk ben el tûn tek, egy aján dék a ben -
nün ket kö ve tõ ge ne rá ci ók szá má ra. Ez a
kö zös eu ró pai gon do la t a test vér vá ro si
kap cso la tok ban is ki fe je zõ dik. Mi egy csa -
lád va gyunk, egy eu ró pai csa lád. A két -
tör zsû fa össze nõtt, ba rát ság gá, me lyet
már együtt ápo lunk. 
Az ün nep sé gen a két vá ros pol gár mes te re
alá írá sá val meg erõ sí tet te a test vér vá ro si
kap cso lat fenn tar tá sát, majd kö zö sen fát
ül tet tek a Kú ria kert jé ben.

Mikó F.László

A két tör zsû fa ös  sze nõtt – Altdorf és Dunaharaszti

Altdorf (Nürn berg nél)

800 kö rül a frank ki rá lyi ud var szék he lye volt. El sõ írá sos em lí té -
se 1129-bõl ma radt fenn. 1281-ben csá szá ri fenn ha tó ság alá ke -
rült. 1299-ben el zá lo go sí tot ták Emich von Nassau gróf nak.
1360-ban em lí tik elõ ször vá sár ként, 1387-ben vá ros ként. Ek kor
kez dõ dött a vá ros fa lak és vé dõ ár kok ki épí té se. 1393-ban Al bert
nürn ber gi vár gróf ve je, Swantibor po me rá ni ai her ceg el ad ta
Ruprecht pfalzi gróf nak. 1504-ben Nürn berg bi ro dal mi vá ros
fenn ha tó sá ga alá ke rült.
1622-ben el is mert egye te me 1809-ig állt fenn. Itt ta nult töb bek
kö zött Alb recht von Wal len stein és Gottfried Wilhelm Leib niz.
1806-ban Nürn berg gel együtt a Ba jor Ki rály ság hoz ke rült.
1945 és 1965 kö zött a tar to mány igaz ga tá si köz pont ja.
Ma la kó i nak szá ma 15 111 fõ.
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Ok tó ber 6-án, va sár nap a du na ha -
rasz ti egy há zak, a Dunaharaszti Pol -
gá ri Kör és a Tör té nel mi Vi té zi Rend
kö zö sen szer vez tek meg em lé ke zést
az ara di vér ta núk tisz te le té re.
Va sár nap es te a Pe tõ fi szo bor nál
gyü le kez tek a részt ve võk, majd ha -
gyo mány õr zõ hon vé dek és a Vi té zi
Rend ve ze té sé vel  vo nul tak át a Szent
Im re plé bá nia temp lom kert jé be. 
A Him nusz el ének lé se után Gáll Sán -
dor, a Pol gá ri Kör el nö ke kö szön töt -
te a meg em lé ke zõ ket, majd a Li get és
a Szent Ce cí lia kó rus tag ja i nak a ve -
ze té sé vel a je len lé võk a ko ráb ban ki -
osz tott kot ták se gít sé gé vel kö zö sen
éne kel ték el az ara di már tí rok ról szó -
ló His tó ri ás éne ket. 
Ezt kö vet te az öku me ni kus ima és ál -
dás, Var sá nyi Fe renc evan gé li kus lel -
kész, Fa ra gó Csa ba re for má tus lel ki -
pász tor és Ber ta Lász ló ró mai ka to li -
kus káp lán szol gá la tá val. 
Vi téz Szilasi Hor váth Csa ba szék ka pi -
tány ve ze té sé vel a szer ve zõk meg ko -
szo rúz ták a temp lom kert ben ál ló hõ -
sök ke reszt jét. Az ön kor mány za tot
Le hel End re és Karl Jó zsef al pol gár -
mes te rek kép vi sel ték. 
A Szó zat és a Szé kely him nusz el -
ének lé se után a ke gye let mé cse se i -
nek meg gyúj tásával ért vé get a ren -
dez vény.

Az ara di vér ta núk ra em lé kez tek
Dunaharasztin

Yehudi Menuhin ja vas la tát el fo gad ta az
UNESCO Ze nei Ta ná csa: 1975 óta ok tó ber 1-
jét a Ze ne Vi lág nap jaként tart juk szá mon. Igen,
így, nagy be tûk kel – ami a meg kü lön böz te tett
je les na pok nak ki jár!
Dunaharaszti kul túr tör té ne té be min den bi zony -
 nyal pi ros be tûs ként ke rül be az idei ok tó ber 1-
je, ek kor ugyan is – mi ként meg an  nyi pla kát hir -
det te vá ros  szer te – kü lön le ges õs be mu ta tó ra
ke rült sor, s ez zel hosszú, a szín fa lak mö gött le -
ját szó dó fo lya mat ér te el cél ját. 
Az el múlt tan év ben ér de kes pá lyá za tot írt ki a
Dunaharaszti Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
(DAMI): him nusz- és in du ló-pá lyá za tot, és pe -
dig két lép csõ ben: elõ ször a ver se ket vár ták,
me lyek kö zül egy nek a meg ze né sí té sé re nyílt
le he tõ ség a vál lal ko zó ked vû fi a ta lok szá má ra.
23 pá lya mû ér ke zett a vá ros is ko lá sa i tól, kö zü -
lük Tuboly Ale xand ra „Du na ha rasz ti in du ló”-
ja lett a ki vá lasz tott. Meg ze né sí té sé re ke ve seb -
ben vál lal koz tak, s vé gül Tuboly Ale xand ra -
Kor be li Eni kõ - Hor váth Pet ra al ko tói csa pa ta
bi zo nyult a leg si ke re sebb nek. Dal la muk hoz
má so dik szó la mot és zon go ra kí sé re tet a DAMI
nép sze rû szol fézs ta ná ra, Nickerl Ákos kom po -
nált. E mû csendült fel elõ ször 2013. ok tó ber
1-jén, kedd dél után a Laffert-kú ria ud va rán.
Ma nap ság a mé dia jó vol tá ból nagy ér dek lõ dés
kí sé ri az egy mást érõ te het ség ku ta tó ve tél ke dõ -
ket, így ki-ki meg ta pasz tal hat ja: te het sé gek ben
nincs hi ány! Ke vés bé lát vá nyos a te het ség gon -
do zás mun ká ja, va gyis az a fo lya mat, amely -
nek ered mé nye oly kor lát vá nyo san meg mu tat -
ko zik. Ez út tal a lát vány és a hall gat ni va ló
nyilvánvalóan fe led tet te azt a mun kát, ami el -
en ged he tet le nül szük sé ges volt a pro duk ció lét -
re jöt té hez!
A Dunaharaszti in du ló meg szó lal ta tá sát a ter -
vek sze rint 100 fõs kó rus ra bíz ták vol na,
amely nek a tag ja it a vá ros is ko lá i ból to bo roz -

ták (20-20 fõt a Hu nya di
Já nos, a Kõrösi Csoma
Sán dor, a II. Rá kó czi Fe -
renc Ál ta lá nos isko-lából,
a Baktay Er vin Gim  ná zi -
um ból és a Dunaharaszti
Alap fo kú Mû vé sze ti Is -
ko lá ból). Az elõ ké szü let
olyan jól si ke rült, hogy
má sok is ked vet kap tak
az együtt-da lo lás hoz, így
mint egy más fél száz ra
nõtt az al kal mi kó rus lét -
szá ma (be áll tak éne kel ni
a fel ké szí tõ ta nár nõk is).
Az összkart Koltai Csil la
ve zé nyel te.
Ked ve zett az idõ já rás: a Laffert-kú ria ud va rán
az elõ adók és a hall ga tók egy aránt jól érez het -
ték ma gu kat. Szabadtéri mi ni-kon cer tet hall -
hat tunk, amely egy szer smind az öröm ze né lést
is szé pen pél dáz ta. Öröm volt lát ni a lel kes ap -
ró sá go kat csak úgy, mint a na gyob ba kat, a több-
ke ve sebb kó rus ének lé si gya kor lat tal ren del ke -
zõ ket, akik gyer mek-lel kük õszin te sé gé vel él -
vez ték a sze rep lést csak úgy, mint a pró bák és
a fel lé pés kö zött a futkosást, han cú ro zást a szép
kör nye zet ben (meg le põ mó don, a vi hán co lás
sem mi nyo mot nem ha gyott a fel lé põ
ruhákon!). És ott csil lo gott az él mény a hall ga -
tók sze mé ben is, akik osz toz tak az ak tív köz -
re mû kö dõk örö mé ben.
A be mu ta tó elõtt, ter mé sze te sen, em lék lap ok -
kal és aján dé kok kal tet ték em lé ke ze tes sé a ver -
senyt a szer ve zõk a vál lal ko zó ked vû részt ve -
võk szá má ra. Aján dé kok kal, ame lye ket tá mo -
ga tók biz to sí tot tak, ékes bi zo nyí té ka ként an -
nak, hogy a kez de mé nye zé sek kel egyet ér te nek,
tisz tá ban van nak azok ér té ké vel, hasz ná val.
A pá lyá zat vál lal ko zá sa két ség kí vül ered mé -

nyes volt. Ér de mes len ne meg örö kí te ni – nem -
csak do ku men tá lásként, ha nem köz kincs ként,
hogy mind töb ben kap ja nak ked vet ver se lés -
hez, ze ne szer zés hez, kom po zí ci ók megszó lal -
ta tá sá hoz.
Itt sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Du na ha -
rasz ti Vá ros Ön kor mány za tá nak, aki le he tõ vé
tet te, en nek a pályázatnak a lét re jöt tét és si ke -
res sé gét. 
Nagy örö münk re szol gált, hogy dr. Szalay
Lász ló pol gár mes ter úr is meg tisz tel te je len lé -
té vel ezt a nem mindennapi ese ményt. Kö szön -
jük Le hel End re al pol gár mes ter úr oda adó se -
gít sé gét és a tá mo ga tók cso dá la tos mun ká it,
díj-fel aján lá sa it.
Az öt let, me lyet most, ok tó ber 1-jén meg va ló -
sí tot tunk, Már ton Ág nes ta nár nõ gon do la tát
kel tette élet re, aki mun ká já val gaz da gí tot ta a
vá ros ze nei éle tét, össze fog va az is ko lák ének -
ta ná ra it és nö ven dé ke it. A vers és a dal a ze ne -
mû vé szet ere jét, fon tos sá gát és szép sé gét hir -
det te.

Hertlein Fe renc és Fittler Ka ta lin
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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei
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2013. szep tem ber 20-án ke rült sor a
négy év szak kon cert so ro zat 5. éva dá -
nak õszi elõ adá sá ra. A kon cer tet a Jó -
zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház ban tar tot tuk
im már ha gyo má nyo san. A ma gyar és
az olasz kül ügy mi nisz ter fon tos nak
érez te, hogy a 2013-as évet az olasz-
ma gyar ba rát ság nak szen tel je, még pe -
dig a kul tú ra je gyé ben. A kö zös aka rat -
nak kö szön he tõ en az idei év ben tart -
juk az Magyar-Olasz Kul tu rá lis Éva dot.
A két or szág kap cso la tá nak kez det tõl
fog va egyik sa já tos sá ga a kul tú ra ki -
emel ke dõ sze re pe. Ke vés olyan nép
van a vi lág ban, amel  lyel a ma gya rok
vi szo nya an  nyi ra ér ze lemdús vol na,
mint az olasz. Kap cso la ta ink szi lárd
kö zös ér té kek re épül nek, me lyek kö -
zött a leg fon to sab bak a sza bad ság -
vágy, az igaz ság ér zet, a kre a ti vi tás és
a ta lá lé kony ság. Ezen ér té kek re épít -
he tünk a kul tu rá lis évad so rán, hogy
job ban meg is mer hes sük egy más örök -
sé gét, mû vé sze ti irány za ta it és al ko tó -
it. A 2013-as év már ele ve sok kap cso -
ló dá si le he tõ sé get kí nál. Ek kor ün ne -
pel jük a nagy olasz ze ne szer zõ,
Giuseppe Ver di szü le té sé nek 200. és
Gabriele D'Annunzio szü le té sé nek
150. év for du ló ját. En nek je gyé ben
szer ve zõ dött ez a ma gyar or szá gi mi ni
tur né, mely a Ver di és a D'Annunnzio
év for du lók al kal má ból jött lét re, a kon -
cer tek hely szí nei Dunaharaszti, Pécs
és Bu da pest. Dunaharasztin Giuseppe
Ver di em lék kon cert tel adóz tak a nagy
ze ne szer zõ em lé ke elõtt az olasz mû -
vé szek. Az I Bricconcello négy, nem -
zet kö zi szin ten ki emel ke dõ mû vé szi
pá lya fu tást ma gá é nak tu dó ze nész bõl
áll. Az együt tes tör té ne te a Hun ga ro -
ton nál ké szí tett le mez fel vé te lig nyú lik
vis  sza (2010. áp ri lis), ami kor a vi lá gon
el sõ ként rög zí tet ték a XIX. szá zad
egyik leg na gyobb olasz csel ló vir tu ó zá -
nak, Alfredo Piattinak ének hang ra,
csel ló ra és zon go rá ra írt lí rai mû ve it.
Az együt tes tag jai: Patrizia Cigna -
szop rán éne kes; Le o nar do De Lisi - te -
nor éne kes; Lucrezia Proietti - zon go -
ra; Pierluigi Ruggiero - csel ló.
A négy évszek kon cert so ro zat nak to -
vább ra is az is me ret ter jesz tés a fõ cél -
ja, így az is mert és so kat hal lott ári ák
és du et tek mel lett, rit kán ha lott da ra bo -
kat is elõ ad tak a mû vé szek. A ze ne -
szá mo kat, Ver di éle té bõl és ma gyar or -
szá gi kö tõ dé se i bõl szõtt anekdoták

színesítették. A szö ve -
ge ket Ist ván Sán dor mû -
vész úr ol vas ta fel.
Né hány ér de kes sé get
meg em lí te nék a kon cer -
ten el hang zott szö veg -
bõl. Er kel Fe renc és
Ver di élet pá lyá já ban
meg le põ en sok volt a
ha son ló ság. Mind ket tõ -
jük ze ne szer zõi mun -
kás sá gá ban meg ha tá ro -
zó a nem ze ti ér zü let a
ha za fi as po li ti kai töl te tû
da ra bok.
Gon dol junk csak a
Nabucco „sza bad ság
kó ru sá ra”, az olasz sza bad ság harc
alatt szim bo li kus je len tést ka pott. Er kel
Bánk bán ja vagy a Rá kó czi in du ló ha -
son ló sze re pet töl tött be ha zánk ban,
nem be szél ve nem ze ti him nu szunk ról.
Nem vet tek részt te võ le ge sen a har -
cok ban, de ze né jük gyúj tó szim bó lum
volt.1847. ja nu ár 2-án ke rült sor a
Nem ze ti Szín ház el sõ ma gyar nyel vû
Ver di-be mu ta tó já ra, a Nabuccóra.
Szin te szim bo li ku san fog hat juk fel,
hogy ez az elõ adás Er kel ju ta lom já té -
ka. Et tõl kezd ve a szín ház ve ze tõ kar -
na gya Ver dit ál lít ja a mû sor ge rin cé be.
Er kel va ló sá gos Ver di-kul tuszt ho no sít
meg; a ké sõb bi év ti ze dek ben ez zel
pró bál ja út ját áll ni a Wag ner-mû vek -
nek, ame lyek el len ha tá ro zott el len -
szenv vel vi sel te tik. Õ ma ga so kat ta nul
Ver di mu zsi ká já ból, ké sõb bi ope rá i ban
igen sok he lyen le het fel fe dez ni a nagy
olasz maestro ze ne dra ma tur gi ai épít -
ke zé sé nek, sõt, idõn ként dal lam tí pu -
sa i nak ha tá sát.
Ma gyar or szá gon nem csak a múlt ban
vol tak si ke re sek Ver di mû vei, a
Dunaharaszti kon cer ten el hang zott
mû vek is ha tal mas vas tap sot vál tot tak
ki a kö zön ség bõl! Nagy öröm ez a mû -
vé szek és a szer ve zõk szá má ra is!
A négy év szak kon cert so ro zat elõ adá -
sa i ra to vább ra is  in gye nes a be lé pés.
Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da -
ni tá mo ga tó ink nak, Dunaharaszti Vá -
ros Ön kor mány za tá nak, el sõ sor ban az
Ok ta tá si, Mû ve lõ dé si és Sport Bi zott -
ság nak. Kü lön sze ret nénk meg kö szön -
ni dr. Szalay Lász ló nak, vá ro sunk pol -
gár mes ter ének a tá mo ga tást, aki a
kez de tek tõl fel ka rol ta a kon cert so ro zat
öt le tét. Ki emelt tá mo ga tó ink az idei év -

ben a Power Belt Kft., a
Kisduna Ét te rem és Pan -
zió, a Viner-Pack Kft. Kö -
szö net a Jó zsef At ti la Mû -
ve lõ dé si Ház va la men  nyi
dol go zó já nak, akik már
ötö dik éve se gí tik lel ke sen
a kon cer tek si ke res le bo -
nyo lí tá sát!
Sze ret nék meg em lí te ni
egy bu da pes ti ese mény -
so ro za tot, mely kap cso ló -
dik vá ro sunk hoz is szer ve -
zõ in keresztül. A tur né má -
sik ál lo má sa az Olasz

Kultúrintézetben volt, itt a Ver di ári á -
kon kí vül Gabriele D'Anninunzio, ver -
se i nek meg ze né sí tett vál to za tát ad ta
elõ az I Bricconcello együt tes. Gabriele
D'Annunzio, író, fi lo zó fus és po li ti kus a
19. szá zad ele jén meg ha tá ro zó sze re -
pet töl tött be az olasz kul tú rá ban. Fon -
tos kap cso ló dá si pont a hí res író, mi -
vel Abruzzói szü le té sû. Pierluigi
Ruggiero is eb bõl a me gyé bõl szár ma -
zik, õ az együt tes csel lis tá ja, akit az
évek so rán a dunaharaszti kö zön ség -
nek már volt al kal ma meg is mer ni. Az
Õ mun kás sá gá nak kö szön he tõ en jött
lét re az Olasz Kultúrintézetben egy ki -
ál lí tás, Abruzzo me gye köz pont já ról
L'Aquiláról. A vá rost 2009-ben nagy
ka taszt ró fa ér te, egy erõs föld ren gés
so rán, szin te az egész bel vá ros meg -
sem mi sült. A mai na pig nem he ver ték
ki a ká ro kat, azon ban szép las san új -
ra épült min den, az ola szok po zi tív hoz -
zá ál lá sa ré vén meg in dult a vá ros ban
az élet. Pierluigi nagy vá gya, hogy se -
gít hes sen szü lõ vá ro sá nak, új rain dí ta ni
a kul tu rá lis éle tet, a tu riz must. L'Aquila
vá ros ve ze tõ i vel kar ölt ve egy több na -
pos kul tu rá lis és tu risz ti kai kon fe ren ci -
át szer ve zett Bu da pes ten. Be mu tat ták
L'Aquila és kör nyé ké nek von zó tu risz -
ti kai lát vá nyos sá ga it és gaszt ro nó mi ai
kü lön le ges sé ge it. A vá ros kul tu rá lis bi -
zott sá gá nak el nö ke Lelio De Santis
sze mé lye sen jött el az ese mény so ro -
zat ra, hi szen fon tos nak ér zi a két or -
szág kap cso la ta i nak erõ sí té sét! Sze -
ren csés hely zet ben lé võ ré gió L'Aquila
és kör nyé ke, Ró má tól 100 km-re ta lál -
ha tó, he gyek, nem ze ti par kok és a ten -
ger kö ze lé ben, cso dá la tos kö zép ko ri
vá ros kák kal övez ve! Aki te he ti, an nak
csak aján la ni tud juk, hogy lá to gas sa
meg ezt a szép ré gi ót. Aki Olasz or szá -
gig nem tud el utaz ni, an nak ja va sol juk,
hogy lá to gas son el Bu da pest re az
Olasz Kultúrintézetbe, hi szen no vem -
ber hó nap vé gé ig még lát ha tó a
L'Aquiláról ké szí tett fo tó ki ál lí tás.
Idén még egy al ka lom mal ta lál ko zunk
a kö zön ség gel Dunaharasztin, 2013.
11. 29-én pén te ken tar tunk „Man do lin
Me ló di ák” cím mel kon cer tet. Min den kit
sok sze re tet tel vá runk!

Ignácz Laura
„négy év szak” kon cert so ro zat

Négy év szak kon cert ek
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2013. OKTÓ BER – A HÓ NAP MÛ VÉ SZE
DELADUNAY DEÁK LÁSZLÓ

fes tõ mû vész
Csépán szü let tem
1935-ben. Csa lá -
dom mal há rom év -
vel ké sõbb Bu da pest -
re, Kõ bá nyá ra köl töz -
tünk. Ta nul má nya i -
mat is itt vé gez tem a
Pongrácz-telepi is ko -
lá ban. Ki vá ló ta nu ló -
ként rajz kész sé gem -
mel is már ko rán ki -
tûn tem tár sa im kö -

zül. Ba rá ta im nak már gye rek ként ka ri ka tú rá -
kat, re pü lõ ket raj zol tam üveg go lyó ért, de
leg fõ kép pen uzson ná ért.
Atyám in tel mé re 1952-ben be irat koz tam a
Ven del ut cai tech ni kum ba, ho lott mû vé szi
pá lyá ra ké szül tem. A ta nu lás és a spor to lás
mel lett a kö zép is ko lá ban min dig öröm mel
vál lal tam a meg hí vók, pla ká tok, de ko rá ci ók
ké szí té sét.
A nyá ri szün idõ ket anyai nagy anyám nál töl -
töt tem Csépán, ahol agyag, fa ra gó kés, ce -

ru za és ecset tár sa sá gá ban be jár tam a Ti sza -
hát gyö nyö rû vi dé két: Tiszaug, Lakitelek,
Tiszasas és a Csong rá di rét fes tõi tá ja it.
1955-ben, bár fel vé telt nyer tem a Mû egye -
tem re, to vább ta nu lá so mat szám ta lan kö rül -
mény gá tol ta. 59-ben meg nõ sül tem, 1961-
ben meg szü le tett fi am, Lász ló. De a mun ka
és a csa lád mel lett min dig sza kí tot tam idõt
az iro da lom ra, mû vé szet tör té net re, ha zai és
kül föl di ki ál lí tá sok, mú ze u mok lá to ga tá sá ra.
Nyug dí jas ként már min den idõ met a „nagy
sze re lem nek”, a fes té szet nek szen tel tem.
Több mû vé sze ti tár sa ság tag ja va gyok. Ta -
nács adó, ta ní tó mes te re im, akik tõl a leg töb -
bet ta nul tam: Moh ácsi Reg õs Fe renc Szé kely
Ber ta lan-dí jas, Sorki Da la An dor és Bak Pé ter
Ró bert Cor vin-dí jas mû vé szek.
Ké pe im és írá sa im több ha zai új ság ban, fo -
lyó irat ban és an to ló gi á ban je len tek meg.
Fest mé nye im és gra fi ká im Eu ró pá ban meg -
ta lál ha tók ma gán gyûj tõk nél, köz épü le tek -
ben, temp lo mok ban, de a ten ge ren tú lon az
Egye sült Ál la mok ban és Ka na dá ban is.

2000-ben köl töz tem csa lá dom mal Bu da -
pest rõl Dunaharasztira, ahol mû te rem-la ká -
som ban élek és dol go zom. Fest mé nye im -
mel már volt al kal mam né hány szor be mu -
tat koz ni a Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház és a
Vá ro si Könyv tár ki ál lí tá sa in.
Ok tó ber kö ze pé tõl egy hó na pon át sze re tet -
tel vá rok min den ér dek lõ dõt ki ál lí tá som ra,
mely a Vá ro si Könyv tár Mi ni Ga lé ri á já ban lát -
ha tó az in téz mény nyit va tar tá si ide jé ben.
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Egy él ményt sze ret nék meg osz ta ni ve le tek, olyat, amely ben nem min -
den nap van ré sze az em ber nek!
Há romna pos ki rán du lá son vett részt egye sü le tünk 22 tag ja. Egy olyan
ren dez vé nyen, ami lye nen min den ki nek egy szer-egy szer részt kel le ne
ven ni. Lát ni, hogy az élet szép, ta pasz tal ni, hogy az em be rek jók, meg -
lát ni min den ben az öröm te lit, ahol Te is ér té kes nek érez he ted ma gad.
Ahol az ut cán szem be jö võ kar sza la go sok (ren dez vé nyen részt ve võk)
mint ha más boly gó ról ke rül né nek ide: nyílt szív vel és lé lek kel mo so -
lyog nak ránk. 
Ez a me se au gusz tus 16-án kez dõ dött, ami kor cso por tunk el in dult a nagy

Mo son ma gya ró vá ri Õszi Ta lál ko zó ra. Egy kol lé gi um fa lai kö zött ta lál -
tunk pi he nõ he lyet. Meg cso dál tuk a vá rost, meg néz tük lát ni va ló it, ját -
szot tunk a Futura Él mény köz pont ban. Is mer ked ve a vi lág egy sze rû cso -
dá i val – víz, tûz, föld, le ve gõ – sza ba dult ki a fel nõt tek bõl is a ben nük
la ko zó gyer mek. 
A vá ros Nagy csa lá dos Egye sü le te bo nyo lí tot ta le az idén a szo ká sos
éves õszi ta lál ko zót. Ez zel egyi de jû leg foly tak a he lyi Szent Ist ván na -
pi ren dez vé nyek is, szín vo na las fel lé põk kel, prog ra mok kal. 
A NOE ren dez vé nye 17-én egész nap nyúj tott ér té kes, ér de kes el fog -
lalt sá got. Szín vo na las fel lé põk szó ra koz tat ták az ide ér ke zõ ket, s a kör -
ben fel ál lí tott sát rak alatt kéz mû ves fog lal ko zá so kon le he tett részt ven -
ni. Agya go zás, ka vics fes tés, ék szer ké szí tés stb. von zot ta az ügyes ked ni
vá gyó kat. Egész nap játsz ha tott ki csi és nagy a né pi ját szó té ren. Kis ha -
jó zás a mosoni Du nán, vá ros né zés, tánc ház, vár lá to ga tás, íjá szat – sok
le he tõ ség – min den ki vá laszt ha tott ked vé re.
Aki még nem járt va la hol így – cso por to san – csa lád dal ha son ló ren -
dez vé nyen, nem tud hat ja mi ért is más ez.
Min dig ta lál hatsz part nert sa ját ér dek lõ dé sed hez: nem kell rá e rõ sza kol -
ni a csa lád ra az „egyé nek” aka ra tát. Ki er re, ki ar ra né ze lõ dik. Még is
ott a csa lád: – Anya nézd! – Apa, ezt lát tam! – kö zös az él mény.
– Apu ka, anyu ka olyat is ki pró bál hat, ame lyet fe le lõs szü lõ ként nem

biz tos, hogy meg ten ne: ját szik a gye rek já té ká val, ki pró bál ja me mó -
ri á ját, kéz ügyes ség ét stb. Hi szen nem ci ki, a szom széd apu ka is ön fe -
led ten ját szik gyer mek já té kot  egy má sik apu ká val. Fan tasz ti kus él -
ményt je len te nek.

– És az is cso dá la tos do log, hogy pl. ha anyu ká nak fáj a lá ba, a 2 éves
tör pé nek alud ni kell, vagy ép pen nem ne ki va ló a tá rul ko zó le he tõ ség,
vagy apu ka most be szél get ne a má sik apukával… Min den ki meg te -
he ti ezt úgy, hogy sen ki nek ne okoz zon csa ló dást. Hi szen a na gyob -
bak ad dig részt ve het nek a szá muk ra ér de kes prog ra mo kon (itt
Experidance elõ adás volt, Rackajam kon cert, éj sza kai vá ros né zés, és
na gyon fon tos dumapartik zaj lot tak). Hogy ki, ho va ment, ki hez csa -
pó dik, csak meg be szé lés kér dé se. A CSA LÁD együtt kap csol ki, még -
sem egy más ter hé re. 

– Ami kor gyer me künk sze mé bõl ki ol va sod: Az ÉN ANYÁM/APÁM!
Né ha még ki is sza lad az el is me rés a szá ju kon. Hát ez erõt ad a min -
den nap ok hoz! (Hoz zá te szem, né ha a 15–20 éve sek dicsérete egye ne -
sen fel hõk be eme li a meg té pá zott lel künket.) Iga zi ex tá zis!

Kí vá nom min den ki nek, aki még nem pró bál ta, ne hagy ja ki! A kö zös -
ség cso dá kat te het! Egy két-há rom na pos hét vé ge min den ki nek ki jár!
(Eh hez ugyan nem postázzák a rá va lót, de ha va la ki egy szer ki pró bál -
ja, akár egész év ben spó rol er re.)
Az augusztus18-i ha za u ta zás nem ve tett vé get e cso dás él mény nek.
Kö szö net tel tar to zunk Dunaharaszti Ön kor mány za tá nak és a NOE tá -
mo ga tá sá nak, hi szen így ki sebb ter het je len tett a ren dez vé nyen rész tve -
vő tag ja ink nak. 

Kovácsné Tóth And rea

Dunaharaszti Nagy csa lá dos ok Mo son ma gya ró vá ron



Fu tó nagy kö ve tünk je len ti

Szep tem ber nem csak az is ko la kez dés
ide je, ha nem a fu tás ban a nyá ri fel ké szü -
lé sek után a meg mé ret te té sek ide je. 
Szep tem ber el sõ va sár nap ján Bazsó Er -
zsé bet és Esze Ta más kép vi sel te csa pa -
tun kat a Pátyi te rep fu tá son, ahol csa lá -
di as él ményt nyúj tó ver seny ben volt ré -
szük a fu tók nak.
Szep tem ber má so dik va sár nap ján ke rült
sor a Nike nem zet kö zi félmaraton ver -
seny re, ahol a ha gyo má nyok hoz hí ven
idén is ver se nyez tek dunaharaszti fu tók.
Egyé ni félmaratonon idén is re kord szá -
mú dunaharaszti il le tõ sé gû ne ve zõ ért
cél ba, s a csa pa tunk kö te lé ké be tar to zó
va la men  nyi fu tó egyé ni csú csot ért el, ami
a kö zös edzé sek nek az egyé ni tel je sít mé -
nyek ja vu lá sá ra gya ko rolt jó té kony ha tá -
sát bi zo nyít ja. A kö vet ke zõ fu tó ink nak
gra tu lá lunk eh hez: Drscsák And rás nak,
Fe hér Lász ló nak, Kuthy Zol tán nak, Igaz
Pé ter nek, Ve res Lász ló nak, Kis Pé ter nek,
Oroszi Szi lárd nak, Ko vács Ri chárd nak, il -
let ve fu tó nagy kö ve tünk nek, Györ gyi Ka -
ta lin nak. Ugyan csak gra tu lá lunk Hais
Bar ba rá nak és Var ga Vik tó ri á nak, akik az
idei Nike ver se nyen fu tot ták éle tük el sõ

félmaratonját. Bar ba ra a fel ké szü lé se so -
rán fu tott ve lünk edzé sen, Vik tó ria pe dig
a ver seny óta csat la ko zott csa pa tunk hoz.
Itt kell meg em lí te nünk a csa pa tunk kal im -
már fél éve együtt edzõ, ócsai il le tõ sé gû
Var ga Ru dol fot is, aki szin tén egyé ni csú -
csot fu tott fél ma ra to non. Büsz kék va -
gyunk az ugyan csak ki vá ló ered mé nye -
ket el érõ, a Bodáné La u rán Györgyi-
Varga Ber na dett-Tóth Re gi na ös  sze té te -
lû Ha rasz ti Ga zel lák né ven a nõi
félmaraton trió ka te gó ri á ban, il let ve a Biró
Alíz-Kovács Hen ri ett ös  sze té te lû, Curly
Girls né ven a nõi félmaraton pá ros ban ka -

te gó ri á ban in du ló csa pa ta ink. Mind két
csa pat ka te gó ri á ján be lül a leg jobb 15-
20%-on be lül vég zett. A csa pa tunk kal
együtt edzõ Var ga Ru dolf amel lett, hogy
fut, tel je sít mény tú rá zik is. En nek ke re té -
ben szep tem ber utol só elõt ti va sár nap ján
a Bu dai-hegy ség ben ren de zett 20 km-es
tú rán vett részt. Ez a tú ra szá má ra köny -
 nyû fa lat volt, mind azo nál tal a tú ra cél ja
az volt, hogy egy kez dõbb tú rá zót be ve -
zes sen a tú rá zás szép sé ge i be. Csa pa -
tunk ba a kör nye zõ te le pü lé sek rõl is rend -
sze re sen át jár nak fu tók, eb bõl adó dó an
csa pa tunk pél dát mu tat a más te le pü lé -
sek fu tó csa pa ta i nak szer ve zé sé re is.
Györ gyi Ka ta lin fu tó nagy kö vet hó na pok
óta ta ná csok kal se gí ti Simsik Zol tánt, aki
Szi gets zent mik ló son épí ti a csa pa tát, va -
la mint Var ga Ru dol fot, aki nem rég kez dett
fu tó csa pat szer ve zé sé be Ócsán.
A kö zel múlt ban So rok sá ron tör tént saj ná -
la tos ese mény kap csán fel ér té ke lõd het a
csa pa to san vég zett fu tó edzé sek sze re pe,
mi vel tár sa ság ban na gyobb biz ton ság ban
fut ha tunk. Bá to rít juk mind azon fu tó kat, kü -
lö nö sen a höl gye ket, akik ami att ag gód nak,
hogy eset leg nem bír ják tar ta ni a tem pót,
vagy at tól tar ta nak, hogy a már össze szo -
kott tár sa ság ba ne he zen tud nak majd be -
il lesz ked ni, hogy fon tol ják meg csat la ko zá -
su kat az egyé ni biz ton sá guk ked vé ért.

Csat la ko zás a csü tör tök es tén ként és
va sár nap reg ge len ként tar tott kö zös
fu tá sa ink hoz, il let ve a Du na ha rasz ti
Fu tók hoz: 

Facebook/Du na ha rasz ti Fu tók 
ol da lon, il let ve emailben:
gykata.fut@gmail.com 

és te le fo non: 06-20/495-2302
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90. születésnapját ünnepelte

Eckhardt Gyuláné 
Juli néni

és Weinhardt Ignácné
Kati néni

Isten éltesse õket!
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A kép vi se lõ-tes tü let rend kí vü li ülést tar tott
2013. szep tem ber 18-án, és ered mé nye -
sen zár ta le a köz be szer zé si el já rást, így
el in dul hat az épít ke zés. Ha tá roz tak ar ról,
hogy az ár eme lé sek mi att egy ki sebb mér -
té kû eme lés szük sé ges a köz ét kez te tés -
ben. Nagy lé pést tet tek afe lé, hogy a hul -
la dék ke ze lést egy tisz tán ön kor mány za ti
tu laj do nú cég vé gez ze a jö võ ben.

A kép vi se lõ-tes tü let vég re gyõz test hir det -
he tett az új óvo da fel épí té sét cél zó köz be -
szer zé si el já rás ban. Dr. Szalay Lász ló pol -
gár mes ter és Pethõ Zol tán jegy zõ is mer tet -
ték az ál la mi szer vek ál tal tör té nõ en ge dé -
lyez te tés és a köz be szer zé si el já rás meg -
le he tõ sen hos  sza dal mas és bo nyo lult fo -
lya ma tát, amely nek so rán el ju tot tak ad dig,
hogy a tes tü let vég re meg ne vez he ti a gyõz -
test. Há rom aján lat te võ kö zül vé gül a leg -
ala cso nyabb árat kí ná ló Rekon Zrt. nyer te
el a meg bí zást, net tó 413 878 858 Ft + áfa
aján la tá val. Ez több, mint a költ ség ve tés -
ben sze rep lõ ös  szeg, de dr. Szalay Lász -
ló elõ ze te sen úgy nyi lat ko zott a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség fe lé, hogy ezt a kü -
lön bö ze tet a vá ros biz to sí ta ni tud ja. Ezt
meg is tet te a tes tü let, amely a jö võ évi
költ ség ve tés ter hé re fe de ze tet vál lalt er re
az ös  szeg re, az óvo da épí tés fon tos sá gá -
ra va ló te kin tet tel. Pethõ Zol tán hoz zá tet -
te még, hogy az aján lat az anyag árak
emel ke dé se mi att tar tal maz több le tet, a
mun ka díj vi szont ke ve sebb a várt nál.
A kép vi se lõ-tes tü let egy han gú igen nel fo -
gad ta el az elõ ter jesz tést.
A kép vi se lõ-tes tü let ez után a gyer mek ét -
kez te tés dí já nak kér dés kö rét tár gyal ta
meg. Itt kö zel két éve nem tör tént díj eme -
lés, ami most már sok szem pont ból el ke -
rül he tet len né vált. Pethõ Zol tán el mond -
ta, hogy fo lya ma tos nyers anyag ár-eme lé -
sek tör tén tek ez alatt, de a Hu mán Szol -
gál ta tó In téz mény ve ze tõ je nem tett ja -
vas la tot kor rek ci ó ra. Az el vá rá sok is
emel ked nek, egy re több zöld sé get, gyü -
möl csöt, ha lat kell ad ni a gye re kek nek, ez
egy re töb be ke rül. A ko ráb ban kö tött köz -
be szer zé si el já rá sok ta vas  szal le jár tak, új
aján la ta ik ban a szál lí tók már ér vé nye sí -
tet ték az ár eme lé sek ha tá sa it. Az
egésznapos is ko la be ve ze té se mi att töb -
ben ét kez nek az in téz mé nyek ben, ugyan -
ak kor sok rá szo ru ló gyer me ket tá mo gat
az ön kor mány zat, õk ked vez mén  nyel
vagy in gyen esz nek.
Gon dot okoz nak a kint lé võ sé gek is, sok
szü lõ „el fe lej ti” a dí jat be fi zet ni, nö vel ni
kell te hát a díj be sze dés ha té kony sá gát is.
A gim ná zi um ban a nor mák túl zó ak vol tak,
ezen is vál toz tat ni kell. Drscsákné Ke re -
kes Gab ri el la kér dé se i re Pethõ Zol tán vá -
la szolt. A liszt ér zé keny ség ben, vagy
egyéb táp lá lék al ler gi á ban szen ve dõ gyer -
me kek már most is tá mo ga tást kap nak az
ön kor mány zat tól. A böl csõ dé ben az
egésznapos el lá tá sért fi ze ten dõ 10 ezer
fo rin tos ha vi díj nem sok, te kint ve azt a
tényt, hogy ez zel a szü lõ vál lá ról min den
gon dot le ve szünk, és azo kon a te le pü lé -
se ken – így pl. Tak sony ban –, ahol csak

ma gán böl csõ de mû kö dik, 60-70 ezer fo -
rin tot fi zet nek a szü lõk ha von ta. 
A tes tü let egy han gú igen nel dön tött ar ról,
hogy a böl csõ dé ben, az óvo dák ban és az
ál ta lá nos is ko lák ban 5,9%-kal, a gim ná zi -
um ban és a fel nõt tek kö ré ben (pe da gó gu -
sok, köz szol gák) 9,8%-kal eme li a dí ja kat. 
A kép vi se lõk ezt kö ve tõ en a hul la dék szál -
lí tás sal és -kezeléssel kap cso la tos elõ ter -
jesz té se ket tár gyal tak meg. Dr. Szalay
Lász ló el mond ta, hogy a jog sza bály ok vál -
to zá sai mi att 100%-os ön kor mány za ti tu -
laj do nú cé get cél sze rû lét re hoz ni a köz -
szol gál ta tás vég zé sé re (ez a már lé te zõ
Multi-DH Kft. len ne), ezért ar ra tett ja vas -
la tot, hogy a Multiszint Kft.-nek a Multi-DH
Kft.-ben meg lé võ 49%-os üz let rész ét vá -
sá rol ja meg az ön kor mány zat, majd az így
tel je sen tu laj do ná ba ke rült cég gel kös sön
5 év re szer zõ dést a te vé keny ség foly ta tá -
sa cél já ból.
A fel ada tot te hát az ön kor mány zat cé ge
vé gez né majd, az ed di gi, jó szín vo na lon,
azon az áron, amit az ál lam meg ha tá roz
(a sze mét szál lí tás már most is ha tó sá gi
áras szol gál ta tás). 
Knapp Ti bor a le het sé ges igaz ga tó sze -
mé lyé re, és az in du lás hoz szük sé ges
anya gi for rá sok ra kér de zett rá. A pol gár -
mes ter je lez te, hogy a Multi-DH Kft. je len -
le gi igaz ga tó ját, Mó dis Vik tort sze ret nék
meg bíz ni to vább ra is, ha az ön kor mány -
zat fel tét ele it el fo gad ja. Az en ge dé lyek
rend ben van nak, de sok pénz és sok mun -
ka kell még az in du lás hoz. A meg lé võ esz -
kö zök (pl. ku kás au tók) is hasz nál ha tók, de
Pethõ Zol tán el mond ta azt is, hogy vár ha -
tó an esz köz be szer zé si pá lyá za to kat fog
az ál lam ki ír ni. Drscsákné Ke re kes Gab ri -
el la kér dé sé re, mi sze rint be ve zet he tõ-e a
súly sze rin ti fi ze tés, a pol gár mes ter azt vá -
la szol ta, hogy er re a kö zel jö võ ben nem lát
le he tõ sé get, mert ha tal mas plusz ki adás -
sal jár na, mi köz ben a ha tó sá gi ár mi att
vár ha tó an nem lesz olyan be vé te le a tár -
sa ság nak, amit er re for dít hat na.
A kép vi se lõk a hul la dék ke ze lés sel kap -
cso la tos elõ ter jesz té se ket egy han gú igen -
nel meg sza vaz ták. 

2013. szep tem ber 30. ülés
Az ülés kez de tén dr. Szalay Lász ló pol gár -
mes ter és Haj dú Zsolt, az Ok ta tá si-, Mû -
ve lõ dé si és Sport Bi zott ság ve ze tõ je kö -
szön töt te a di ák ösz tön díj-pá lyá zat
nyer te se it és a meg je lent szü lõ ket. Dr.
Szalay Lász ló ezt kö ve tõ en be szá molt
az el múlt idõ szak ese mé nye i rõl:
1. A Pol gár mes te ri Hi va tal 5 szá mí tó -
gép pel tá mo gat ta a Dunaharaszti
Rend õr õr söt, és ki ala kí tás ra ke rült a
tér fi gye lõ rend szer fo lya ma tos fi gye lé -
sé re al kal mas he lyi ség.

2. Köz meg hall ga tás volt az M0 el ké szült
dé li sza ka szá val és a meg va ló sí tan dó
észa ki sza kas  szal kap cso lat ban.

3. A Kor mány hi va tal Szo ci á lis és Gyám -
hi va ta la szak mai el len õr zést tar tott a
Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tõ Szol -
gá lat nál. A szak mai mun ka ki fo gás ta -
lan, de az Ön kor mány za tot kö te le zik

ar ra, hogy a le he tõ leg rö vi debb idõn
be lül – a megnövekedett gyer mek lét -
szám mi att – a gyer mek jó lé ti szol gá -
lat nál 2 fõ vel, a csa lád se gí tõ szol gá -
lat nál 1 fõ vel nö vel je a szak mai lét szá -
mot.

4. Be fe je zõ dött az idei év re ter ve zett 9
ut ca asz falt bur ko la tá nak és víz el ve -
ze té sé nek ki épí té se.

5. El ké szül tek a víz el ve ze tés kis be ru há -
zá sok (Ti nó di, Má tyás ki rály, Szé che -
nyi, Wes se lé nyi, Thö köly, Tur ján,
Andrássy, Mun kácsy ut cák).

6. Az Egry ut cai óvo da par ko ló épí té se
és víz el ve ze té sé nek ki épí té se be fe je -
zõ dött.

7. El ké szült a Sport ját szó tér víz el ve ze -
té se, a jár da épí tés és a 100 db 3 mé -
ter ma gas leylandi cip rus te le pí té se.

8. Köz út ke ze lé si fel ada tok ke re té ben el -
ké szült a föld utak gréderezése,
aknafedlapok ja ví tá sa (Bezerédi u.), a
Lehmann ka pi tány u., a MÁV-Alsó u.,
a te me tõ to váb bi út ja i nak fe lü le ti zá -
rá sa, ká tyú zá sa, pad ka ja ví tá sa.

9. A mû fü ves pá lyák hi va ta lo san át adás -
ra ke rül tek, és meg ren del ték az út kar -
ban tar tá si ke ret ter hé re a kön  nyû szer -
ke ze tes út épí tést.

10. A víz- és csa tor na há ló zat di gi tá lis fel -
mé ré se és va gyon becs lé se meg ren -
de lés re ke rült.

11. A II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
vi zes blokk bõ ví té se, tel jes fel újí tá sa
és a ke rí tés fes té se meg tör tént.

12. Az élet pá lya-mo dell sze rin ti pe da gó -
gus bér eme lés re ugyan még vég re -
haj tá si ren de let nincs, de a ter ve zett
ös  sze get az óvo da pe da gó gu sok ré -
szé re szám fej tet tük és ok tó ber 3-án
ki fi ze tés re is ke rül nek.

A be szá mo ló el fo ga dá sa után a na pi ren di
pon tok tár gya lá sá ba fo gott a kép vi se lõ-
tes tü let. A 2013. évi költ ség ve tés el sõ
fél évi be szá mo ló ját egy han gú lag fo gad -
ták el, ezt meg elõ zõ leg Kücsön Sán dor el -
nök a Pénz ügyi Bi zott ság tá mo ga tá sá ról
biz to sí tot ta az elõ ter jesz tést. A kép vi se lõk
ezt kö ve tõ en dön töt tek ar ról, hogy 2014-
ben is foly ta tó dik az út épí té si prog ram,
ami hez jó vá hagy ták 300 mil lió fo rint hi tel
fel vé tel ét. A pol gár mes ter el mond ta, hogy
szük sé ges már most, ide je ko rán dön tést
hoz ni, hi szen a hi tel fel vé tel éhez még a
kor mány jó vá ha gyá sát is meg kell sze rez -
ni. 
A költ ség ve té si ren de let mó do sí tá sá ra
tér tek át ezt kö ve tõ en, Kücsön Sán dor el -
mon dá sa sze rint er re a vál to zá sok át ve -
ze té se mi att van szük ség. Pethõ Zol tán
jegy zõ hoz zá tet te még, hogy ér ke zett egy
meg ke re sés a Pe da gó gu sok Szak szer ve -
ze te he lyi szer ve ze té tõl, hogy a ba la to ni
üdü lõ jük fenn tar tá sá hoz szük sé ges 400
ezer fo rin tot biz to sít sa a tes tü let. Ezt az
ös  sze get a ko ráb bi évek ben is meg kap -
ták, így a tes tü let dön tött az át cso por to sí -
tás ról. Meg sza vaz ták azt is, hogy a mû ve -
lõ dé si ház ban mû kö dõ tár sa dal mi szer ve -
ze tek bér le ti dí ja it el en ge dik, mert ezt az

Dunaharaszti Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü let ének 
2013. szeptemberi ülé sei
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ös  sze get tá mo ga tás ként amúgy is meg -
kap nák. Pethõ Zol tán tá jé koz tat ta a tes tü -
le tet ar ról, hogy 18 mil lió fo rint plusz be -
vé telt ért el az ön kor mány zat pá lyá za ti el -
szá mo lá sok kal, ezt a pénzt a II. Rá kó czi
Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban szük sé ges
mun ká la tok ra, va la mint a Sport ját szó tér
mel lett 100 da rab cip rus el ül te té sé re for -
dí tot ták, és az ál ta lá nos tar ta lék ba is ju tott
be lõ le. 
A Baktay tér te lek ren de zé se ke rült na pi -
rend re ezt kö ve tõ en. De me ter Ist ván és
Fördõs De zsõ, a Dó zsa György út mel lett
üz let tel ren del ke zõ vál lal ko zók fej lesz te ni
kí ván ják az egy sé ge ket és új, egy sé ges
ar cu la tú, vá ros kép be il lesz ke dõ épü le tet
emel né nek. Karl Zsolt je lez te, hogy a
Baktay tér és a Dó zsa György út sar kán
cuk rász dát épí te ne. A tes tü let ren del ke -
zett a te lek ala kí tá sok ról, va la mint a szük -
sé ges te rü le tek ér té ke sí té sé rõl az zal,
hogy a te rü let re – a terv meg hi ú su lá sa
ese té re – elõ vá sár lá si és vis  sza vá sár lá si
jo got is ki köt. Knapp Ti bor em lé kez te tett a
dön tést meg elõ zõ en ar ra, hogy a pénz -
ügyi bi zott ság ülé sén az elõ vá sár lá si jog

ki kö té sé rõl dön töt tek, ezt Kücsön Sán dor
is meg erõ sí tet te. A kép vi se lõk egyéb te le -
pü lés-fej lesz té si dön té se ket is hoz tak, így
vá lik le he tõ vé pél dá ul az, hogy a re for má -
tus és ka to li kus egy ház köz sé gek tor nyos
temp lo mot építtesenek a meg lé võ in gat la -
na ik ra. 
A tes tü let úgy ha tá ro zott, hogy egy új, ne -
gye dik gyer mek or vo si kör ze tet hoz lét -
re a vá ros te rü le tén, mi vel ez már sür ge -
tõ vé vált. Bereczki Pé ter, a Szo ci á lis és
Egész ség ügyi Bi zott ság el nö ke egyet ér -
tett ez zel, je lez te ugyan ak kor, hogy kü lön
is ko la or vos ok ra is szük ség len ne, ez zel is
le het ne csök ken te ni a gyer mek or vos ok le -
ter helt sé gén. Pethõ Zol tán el mond ta,
hogy az elõ ter jesz tés cél ja pont a ter hek
csök ken té se, az is ko la or vo si el lá tás meg -
szer ve zé se nem is biz tos, hogy a mi fel -
ada tunk. 
A kép vi se lõk el fo gad ták a bi zott sá gok
és a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont be -
szá mo ló it, majd egy han gú igen nel öt év -
re új ra vá lasz tot ták Táborosi Zoltánnét
a Vá ro si Könyv tár és Jó zsef At ti la Mû ve -
lõ dé si Ház ve ze tõi tiszt jé re. Haj dú Zsolt

a szak bi zott ság ne vé ben meg kö szön te a
ve ze tõ nek az ed di gi mun ká ját, Pethõ Zol -
tán be szá molt ar ról, hogy egy bel sõ el -
len õr zés is le zaj lott nem rég az in téz -
mény ben, és min dent rend ben ta lál tak.
Em lé kez te tett a nyá ri prog ra mok si ke res -
sé gé re is. 
A kép vi se lõ-tes tü let el fo ga dott egy le vél -
ter ve ze tet, amely ben Or bán Vik tor hoz,
Ma gyar or szág mi nisz ter el nök éhez for -
dul Dunaharaszti Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le -
te a pol gár mes ter út ján az zal a ké rés sel,
hogy a kor mány tá mo gas sa Du na ha rasz -
tin egy uszo da és egy sport csar nok fel épí -
té sét. Az öt let a pol gár mes ter tõl és a jegy -
zõ tõl szár ma zik és a mi nisz ter el nök azon
be szé de ins pi rál ta, amely a nem ze ti tan -
év nyi tón hang zott el, és a kor mány tá mo -
ga tá sá ról biz to sí tott min den kit, aki sport -
cé lú be ru há zá son gon dol ko dik. A tes tü let
egy han gú dön tés sel ha tal maz ta fel a pol -
gár mes tert ar ra, hogy Or bán Vik tor hoz for -
dul jon a ha rasz ti ak rég óta dé del ge tett ál -
má val.
A tes tü let ez után zárt ülé sen foly tat ta to -
vább a mun kát.

FELHÍVÁS
A Dunaharaszti, Mindszenty J. u. 16/b. sz. alat ti DMTK
mû fü ves pá lyát sze gé lye zõ pa lánk bel sõ ol da lán
100x200 cm-es hir de té si fe lü le tek bé rel he tõk.

A bér le ti idõ szak tárgy év ja nu ár 1-tõl de cem ber 31-ig tart,
da ra bon ként – az MLSZ ál tal meg ha tá ro zott – 25 000
Ft/év + áfa dí jért.

A hir de té se ket ki zá ró lag az MLSZ ál tal er re ki je lölt cég
he lyez he ti fel és tá vo lít hat ja el a pa lán kok ról, en nek
költ sé gét a bér le ti díj nem tar tal maz za és a rek lá mo -
zót ter he li.

Kér jük hir de té si igé nyü ket a fegyverestibor@dunaharaszti.hu
e-mail cím re je lez zék.

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi

XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz al kal ma zot -
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– Fõiskola, óvodapedagógus.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda
címére történõ megküldésével (2330 Dunaharaszti, Knézich utca
21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 1/2013., valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 30.

Figyelem!
A támogatás utalásához 
szükséges ellenõrizni 

az ügyfél-nyilvántartási adatokat!
A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (MVH) fel hív ja az egy -
sé ges te rü let ala pú tá mo ga tást igény lõ gaz dák fi gyel mét ar ra, hogy
az elõ leg fi ze tés zök ke nõ men tes uta lá sa ér de ké ben szük sé ges el len -
õriz ni a Hi va tal szá má ra meg adott min den el ér he tõ sé get, kü lö nös te -
kin tet tel az e-mail cím re, va la mint a bel föl di fi ze té si szám la szám
ér vé nyes ségé re.
Az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer be be je len tett ada tok ban be kö vet -
ke zett vál to zá so kat a ter mé sze tes sze mé lyek nek (õs ter me lõk nek,
egyé ni vál lal ko zók nak) a G1010-01 je lû „Nyil ván tar tás ba vé tel,
vagy nyil ván tar tás ba vett ada tok mó do sí tá sa irán ti ké re lem – ter mé -
sze tes sze mé lyek szá má ra” el ne ve zé sû, míg nem ter mé sze tes sze mé -
lyek nek (gaz da sá gi tár sa sá gok, egyéb szer ve ze tek) a G1020-01 je lû
„Nyil ván tar tás ba vé tel, vagy nyil ván tar tás ba vett ada tok mó do sí tá sa
irán ti ké re lem – nem ter mé sze tes sze mé lyek szá má ra” el ne ve zé sû
nyom tat vá nyon le het meg ten ni. A nyom tat vá nyok el ér he tõ ek a
www.mvh.gov.hu honlapon.
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Ko ráb bi hír adá sa ink nak
meg fe le lõ en to vább ra
is fo lya mat ban van a
ki vi te le zõ, va gyis a
csa tor ná zást vég zõ
vál lal ko zó ki vá lasz tá -
sá ra vo nat ko zó köz be -

szer zé si el já rás. A köz be -
szer zés fo lya ma tát a köz be szer zé si tör -
vény sza bá lyoz za, mely az ab ban elõ ír tak -
nak meg fe le lõ en, ki szá mít ha tó an zaj lik.
A be ru há zás ös  sze tett sé gé re va ló te kin -
tet tel az aján la tok ki dol go zá sa idõ igé -
nyes. Je len leg az aján lat té te li do ku men -
tá ció mû sza ki tar tal mát il le tõ en fel me rü -
lõ pon to sí tó, tisz tá zó kér dé sek meg vá la -
szo lá sa mi att az aján lat té te li ha tár idõ
ok tó ber 16-ra mó do sult.
Az aján lat té te li idõ szak meg hos  szab bí -
tá sa kö vet kez té ben a köz be szer zés le -
zá rá sa elõ re lát ha tó lag no vem ber re vár -
ha tó. Ezt kö ve tõ en a ki vá lasz tott vál lal ko -
zó rész le tes ütem ter vet fog ké szí te ni a
csa tor ná zás konk rét me ne té rõl, mely rõl
min den kit ér te sí te ni fo gunk. Ez után kez -
dõ dik meg a ki vi te li ter vek fe lül vizs gá la ta,
ugyan is a je len le gi ter vek ben sze rep lõ be -
kö té se ket il le tõ en vál to zá sok kö vet kez het -
tek be. (Pl. épít mé nye ket bont hat tak el,
vagy új épü le te ket emel het tek.)
A be ru há zás biz ton sá gos, sta bil ala po -
kon nyug vó meg va ló su lá sát egy rész rõl
az élõ Uni ós Tá mo ga tá si Szer zõ dés biz -
to sít ja. Má sik rész rõl a sta bi li tást a la ko -
sok ál tal be fi ze tett ön erõ ké pe zi, mely je -
len leg már kö zel 800 mil lió fo rin tot je -
lent! A be fi ze tett ös  sze gek biz ton ság ban
van nak, a la kos ság ál tal lét re ho zott RSD
Víziközmû Tár su lat bank szám lá ján,
ahon nan bár mi lyen ki fi ze tést csak a

Víziközmû Tár su lat ve ze tõ sé gé nek hoz -
zá já ru lá sá val le het kez de mé nyez ni.
A ki mu ta tá sok sze rint az érin tet tek 84%-
a va la mely fi ze té si mó do zat nak meg fe -
le lõ en fi ze ti az ér de kelt sé gi hoz zá já ru -
lást. Kö szön jük a pro jekt meg va ló su -
lá sa ér de ké ben ta nú sí tott jog kö ve tõ
és egy ben kör nye zet ba rát, tá mo ga tó
hoz zá ál lá su kat! A fenn ma ra dó 16%-ot
je len tõ in gat lan tu laj do nos tól – az RSD
Víziközmû Tár su lat Alap sza bá lyá nak
ren del ke zé se sze rint – adók mód já ra,
köz tar to zás ként fog ják a he lyi leg il le té -
kes jegy zõk az ös  sze get be szed ni.
A pro jekt meg va ló su lá sát sem a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ös  szeg sze rû sé ge, sem
vég ha tár ide je nem ve szé lyez te ti, te hát
nem fo gunk ki csúsz ni a vég ha tár idõ -
bõl, a la kos sá gi ön rész nem fog vál -
toz ni, pót be fi ze tés re nem ke rül het
sor. A köz be szer zé si el já rás le zá rá sá -

val, a ki vi te le zõi szer zõ dés alá írá sá val
egyi de jû leg ke rül meg ha tá ro zás ra a
be ru há zás vég ha tár ide je. Az eset le ges
több let költ sé ge ket, és a ha tár idõ el to ló -
dá sá ból adó dó vesz te sé ge ket a Tá mo -
ga tó Szer ve zet vi se li.
Már nem sok van hát ra és is mét fel lé le -
gez het a Rác ke vei-So rok sá ri Du na-ág,
és a szen  nye zõ dé sek he lyett a meg tisz -
tult víz, a gaz dag nö vény- és ál lat vi lág
és a meg õr zött pá rat lan ter mé sze ti ér té -
kek vár ják a ki kap cso lód ni vá gyó kat a
Du na par ton.
A be ru há zás elõ re ha la dá sá ról szó ló friss
hí re kért lá to gas sa rend sze re sen a
www.rsdpartisav.hu, és a www.rsdvt.hu
hon la pot!
Irat koz zon fel hír le vél re a hon la pon ke -
resz tül vagy az info@rsdpartisav.hu mail
cí men!
Kap cso lat:

Ügy fél szol gá la ti zöld szám: 06-20-339-9064

Az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lá sok A be ru há zás egé szét érin tõ 
be fi ze té sét il le tõ en ál ta lá nos kér dé sek ese tén

RSD Víziközmû Tár su lat RSD Par ti Sáv 
ügy fél szol gá lat Ön kor mány za ti Tár su lás

Sza bó Il di kó: 06-24-999-240 Barsi Ani ta
Lak Ger gely: 06-20-971-5250 Tel: 24/520-781

E-mail: info@rsdvt.hu Mo bil: 30/651-4871
www.rsdvt.hu Fax:06-24-520-770

Sze mé lyes ügy in té zés: Mail: info@rsdpartisav.hu
H-Sze-P: 8.00-12.00 www.rsdpartisav.hu

(idõ pont egyez te tés mi att
ké rem hív jon min ket)

RSD üdü lõ te rü le ti csa tor ná zás – Hí rek

AUTIZMUS NAP DUNAHARASZTIN
A MO ZA IK Köz hasz nú Egye sü let az Autizmussal Élõ Em be re kért
2013. ok tó ber 25-én 9 és 13 óra kö zött Autizmus na pot tart
Dunaharasztin, a Dunaharaszti Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si ház ban.
A ren dez vé nyen be mu tat juk egye sü le tünk el sõ ki ad vá nyát, mely az
autizmussal kap cso la tos alap ve tõ in for má ci ó kat tar tal maz, to váb bá
el ér he tõ sé ge ket pl. autista gyer me ke ket fo ga dó in téz mé nyek hez, te -
rá pi ás és di ag nosz ti kai köz pon tok hoz Pest me gyé ben.
Elõ adó kat vá runk a Dunaharaszti Bár ka Ott hon tól, a Bu da pes ti Ko -
rai Fej lesz tõ Köz pont tól, il let ve a Lo vas Te rá pia a Fo gya ték kal Élõ -
kért Egye sü let tõl. Ezen kí vül be mu tat ko zik a Mo za ik Egye sü let és
az Autisták Or szá gos Szö vet sé ge.
A ren dez vény re sze re tet tel vá runk autista gyer me ke ket ne ve lõ szü -
lõ ket és a csa lá do kat kí sé rõ szak em be re ket. Vár juk to váb bá azo kat
a szak em be re ket is, akik nor mál fej lõ dé sû gyer me kek kö zött dol -
goz va ta lál koz hat nak olyan gyer me kek kel, akik nél fel me rül az
autizmus gya nú ja. A ren dez vé nyen a rész vé tel in gye nes, de re giszt -
rá ci ó hoz kö tött. Az ér dek lõ dõ ket kér jük online re giszt rál ja nak az
aláb bi lin ken:

www.kerdoivem.hu/kerdoiv/678935830/ 

To váb bi in for má ció:
Ka pi tány Imo la
+36 70/424-8688

mozaikegy@gmail.com

FEL HÍ VÁS IN GYE NES
PROSZ TA TA SZÛ RÉS RE!

A ko ráb bi, si ke res vizs gá la tok hoz ha son ló an 2013. ok tó ber hó nap -
ban is in gye nes prosz ta ta szû ré sek re ke rül sor Dunaharasztin.
A szû rõ vizs gá la to kat dr. Tö rök Pé ter uro ló gus fõ or vos tart ja, az ön -
kor mány zat Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott sá gá nak tá mo ga tá sá val,
a Dam ja nich u. 23. sz. alat ti ren de lõ ben,

2013. ok tó ber 15-én és 
2013. ok tó ber 22-én, ked di na po kon, 

17–19 óra kö zött.

Em lé kez te tõ ül: a ko ráb bi szû ré sek al kal má val 10% volt azok ará nya
a meg je len tek kö zül, akik nél el vál to zás de rült ki, ez is iga zol ja a szû -
ré sek je len tõ sé gét, szük sé ges sé gét. 
Kér jük te hát vá ro sunk fér fi la kos sá gát, kü lö nö sen az 50 év fe let -
ti kor osz tály ok ba tar to zó kat, sa ját egész sé gük ér de ké ben mi nél na -
gyobb szám ban ve gye nek részt a szû rõ vizs gá la ton!
Az ide jé ben fel fe de zett prosz ta ta rák gyó gyít ha tó!

Dr. Bereczki Pé ter, 
el nök

Szo ci á lis és Egész ség ügyi Bi zott ság
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Rá kó czi sok si ke rei

Szep tem ber 20-án a Jó zsef At ti la Mû ve lõ -
dé si Ház meg telt gye re kek kel és fel nõt tek -
kel. Sza va ló ver seny re je lent kez tek az
óvo dás kor osz tály tól a fel nõt te kig be zá ró -
an. Mi is er re a je les ese mény re ér kez -
tünk. Iz ga tot tak vol tunk a meg mé ret te tés
mi att. Az elõ adó kon lát szott az ala pos fel -
ké szült ség. Nagy tap sot kap tak a vers -
mon dók.
A 4. b osz tály né hány ta nu ló ja Pe tõ fi Sán -
dor: Cso ko nai c. ver sét rend ha gyó an egy
je le net for má já ban ad ta elõ. Az öt let gaz -
da Dr. Dieness Zsu zsan na a LAVE el nö -
ke. Szín pad ra ál lí tá sá ban Ta kács Irén
mun kál ko dott. Kre a tív öt le te i vel szí ne sí -
tet te a mû elõ adá sát.
Köz hely nek szá mít, de a zsû ri nek igen ne -
héz dol ga volt, a nagy lét szám és a sok
te het sé ges sza va ló mi att. A ver seny ered -
mé nye it meg hall va a Rá kó czi sok fü röd tek
a si ker ben. 
Íme az al sós gyer me kek ered mé nyei:

I. hely Pus kás Ger gõ 4. a
II. hely Ba logh Re be ka 4. b
Kü lön díj: Ko vács Do mon kos 3. a

Kö szön jük a le he tõ sé get a szer ve zõk nek,

Kücsön Sán dor nak és Táborosi Zoltán né nak.
Gra tu lá lunk a gyõz te sek nek!

Szabóné Ko vács Éva
al sós ta go zat ve ze tõ

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Tomana Ma ri ka né ni em lé ké re!
Mély meg ren dü lés sel vet tem tu -
do má sul, hogy sze re tett fel sõs
volt osz tály fõ nö köm  nincs már
az élõk so rá ban. Idén 20 éve,
hogy el bal lag ta tott min ket.
Ha vis  szagon do lok ta nul má -
nya im ra ak kor leg ked ve sebb
em lé kek 5-8 osz tá lyos ko rom ra
te he tõk, mely ben sze rin tem
Ma ri ka né ni nek nagy sze re pe
volt, mert na gyon jól ös  sze tar -
tot ta a kö zös sé get. Ak ko ri ban
én leg alábbis sze re t tem is ko lá ba
jár ni, ami meg lát szott az ér dem -
je gyek ben is. Eb ben az idõ szak -
ban hos  szú év ti ze de kig tar tó ba -
rát sá gok szö võd tek az osz tály -
tár sak kö zött.
El fo gad tam ta ná csa it, ill. út mu -
ta tá sa it, ami lá za do zó kis ka -
masz ként nem volt túl egy sze rû.
Nem ta pasz tal tam, hogy kü lönb sé get tett vol na gye rek és gye rek kö zött. Di ák ja it
egy for mán sze ret te. Na gyon jól ke zel te a fel me rü lõ ap ró-cseprõ prob lé má kat, ez -
ál tal meg aka dá lyoz va  ki emel ke dõ meg ol dan dó fel ada tot. Mély sé ge sen tisz tel ték
a di á kok és a szü le ik is. Te kin té lye volt. Na gyon ren des, se gí tõ kész és tü rel mes
jel zõk kel jel le mez ném. Az ÉLET HEZ meg fe le lõ ala pot kap tunk tõ le. Nem kí ván -
hat tam vol na jobb osz tály fõ nö köt. Di ák ja i hoz va ló hoz zá ál lá sa alap ján sze rin tem,
a pe da gó gu sok min ta ké pe.
2008-ban Dunaharaszti Vá ros kép vi se lõ- tes tü le te ha tá ro za ta alap ján mun kás sá gá -
nak el is me ré seké ppen DUNAHARASZTI KI VÁ LÓ PE DA GÓ GU SA KI TÜN -
TE TÕ DÍJ BAN RÉ SZE SÍ TET TE.

„Csak az hal meg akit el fe led nek,
örök ké él kit na gyon sze ret nek!”

Ma ri ka né ni nyu god jon bé ké ben!

Ba ba mas  százs
A ba ba mas  százs mû vé sze te idõ szá mí -
tá sunk elõtt ke let ke zett, s az óta szá mos
kul tú ra hasz nál ta a cse cse mõk ér zék -
szer ve i nek fej lesz té sé re.  A mo dern tár -
sa dal mak ban hát tér be szo rult, pe dig
ál ta la olyan meg hitt pil la na to kat él he -
tünk át, ame lyek kel csak gyer me ke ink
tud nak meg aján dé koz ni ben nün ket. 
A ba ba mas  százs sok kal töb bet je lent
a ki csik nek pusz ta tes ti öröm nél. Min -
den édes anya tud ja, hogy a ba bák -
nak szük sé gük van az öle lés re, sze re -
tet tel jes érin tés re. A masszázs egy sze -
rû és kel le mes mód szer ar ra, hogy se -
gít sük gyer me ke ink ki egyen sú lyo -
zott, egész sé ges fej lõ dé sét, a masz -
 százs fo gá sok ál tal sti mu lál juk a bõrt,
ez ál tal ja vít juk a ba bák vér ke rin gés ét
és a vér oxi gén el lá tá sát így hoz zá já -
ru lunk izom za tuk, im mun rend szer ük
erõ sí té sé hez. A szü lõk az érin tés sel
biz ton ság ér ze tet nyúj ta nak a ba bák -
nak még sa ját ma guk ma ga biz to sab -
bá vál nak szü lõi sze re pük ben. A
rend sze re sen mas  szí ro zott ba bák
nyu god tab bak, ke ve seb bet sír nak
an nak kö szön he tõ en is, hogy az
anya a mas  százs fo gá sok ál tal ké pes
eny hí te ni a pi ci has fá já sát is. 
A mas  százs so rán szü lõ és gyer mek kö -
zött szo ros kö tõ dés ala kul ki. Ku ta tá sok
bi zo nyít ják, hogy a cse cse mõ kor ban ki -
ala ku ló szo ros ér zel mi kö tõ dés egy élet -
re meg ala poz za a bi zal mat, a bá tor sá -
got a meg bíz ha tó sá got és sze re te tet.

Pá pai Edit
ok le ve les cse cse mõ/ba ba -

mas  százs ok ta tó
30-488-4325
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Vá ro sunk la kó ja egy sze rény ver seny zõ,
aki rõl a köz vé le mény ed dig nem so kat tu -
dott. Gyenes Fe ri a ma ga csön des, de a
vég le te kig ki tar tó mód ján el ér te a csú csot,
idén szep tem ber 23-a és 28-a kö zött Eger -
ben meg ren de zett GPC Erõ eme lõ Vi lág -
baj nok sá gon vi lág csú csot ál lí tott be és vi -
lág baj nok lett, mind két ver seny szám ban.

Ol va só ink tá jé koz ta tá sá ra köz lünk né hány
fény ké pet Fe ri ver se nye i rõl és 2013-as
ered mé nye i rõl.

Gra tu lá lunk!

Áp ri lis ban el sõ he lye zett lett Som or ján, a
Szlo vák Nem zet kö zi Ku pán. Má jus ban
Abasáron a Magyar-Szlovák Ku pán is mét
el sõ he lye zést ért el. Szer bi á ban, a GPC
(Global Powerlifting Commitee) szer ve zet
Eu ró pa Baj nok sá gán, a 125 kg-os súly cso -
port ban vi lág csú csot ál lí tott be 265 kg-mal,
gug go lás ban. Jú ni us ele jén, a WPC (Word
Powerlifting Congress) ver se nyén Por tu gá -
li á ban el sõ he lye zést ért el. Erõ eme lés ben
a két szer ve zet nél ta vas  szal ren de zik az
Eu ró pa Baj nok sá go kat, õs  szel a Vi lágbaj -
nok sá go kat. Nyá ron több ma gyar fel ké szí -
tõ jel le gû ku pán in dult, min den hol el sõ he -
lye zett lett. Az õszi WPC Ma gyar Baj nok -
sá got, amely kva li fi ká ci ós ver seny is volt
egy ben, si ke rült a taksonyi ál ta lá nos is ko -
la tor na csar no ká ban meg ren dez ni. A jól si -

ke rült ver se nyen az or szág 85 leg erõ sebb
ver seny zõ je vett részt. Ka te gó ri á já ban itt is
el sõ he lye zést ért el. Ezután kö vet ke zett az
Eger ben meg ren de zett GPC Vi lág baj nok -
ság, ahol a 697 ver seny zõ vett részt Auszt -
rá li á ból, Ar gen tí ná ból, USA-ból, Finn or -
szág ból, Egye sült Ki rály ság ból, Iz ra el bõl
és szá mos or szág ból. Itt a 110 kg-os súly -
cso port ban in dult, gug go lás ban és fek ve
nyo más ban, ös  sze tett ben új vi lág csúcs ok -
kal Vi lág baj nok lett. A har ma dik gya kor lat -
ban, a fel hú zás ban 277.5 kg-ot nem si ke -
rült túl szár nyal nia. Most ké szül az ok tó ber
30-án meg ren de zés re ke rü lõ prá gai WPC
Vi lág baj nok ság ra, aho vá 800 ver seny zõt
vár nak a ren de zõk.

Fe ri a Gyenkó Gym-ben edz, az edzõ te rem
a facebookon is meg ta lál ha tó: 
www.facebook.com/gyenko.gym

Gyenes Fe renc vi lág baj nok!
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Le zaj lott a KÜZ DEL MEK ÉJ SZA KÁ JA 8
Dunaharasztin!
Ro má ni á ból (3 csa pat), Szlo vá ki á ból, Hor -
vát or szág ból (2 csa pat) és Bosz ni á ból ér -
kez tek kül föld rõl csa pa tok, ma gyarhon ból
a Dunaharasztiakon kí vül Ta ta bá nyá ról
(wendigo Te am), Esz ter gom ból (Kert vá ros
Kempo Fighting), Eger bõl (Agria
Tekwondo és MMA Klub), Ózd ról (Óz di
Pittbull Te am), Bu da pest rõl (Red Corner),
kép vi sel ték ma gu kat a je les ese mé nyen.
A dunaharasztiak kö zül mind a né gyen jól
vet ték az aka dályt, ne ve ze te sen Hor váth
Ben já min, Lász ló Ta más, Szom bat Pat rik,
és Sós Ti bor. Már a fel ve ze tõ mec  cse ken
a két kis gye rek Ko vács Dominik, és Fo dor
Ist ván üt kö ze tén lát szott, hogy itt kõ kö vön
nem ma rad. Be iga zo ló dott!
Hor váth Bendzsa mec  csén még még ki -
bír ta az el len fél, Lász ló To mi nál is ugyan
ez volt, pon to zá sos gyõ ze lem.
Szom bat Pat rik már tü zel te a né zõk han -
gu la tát ha tal mas pö röly csa pá sa i val, Sós
Ti bi vi szont fel tet te az i-re a pon tot. Rojs-
Rojs-szal Lamborghini-vel, Lotus-al,
Hummer-rel, ér kez tek a ro má nok Arad ról,
és hoz tak egy 145 kg-os, 31 éves, két mé -
te res szomáliai Ju do vá lo ga tott, de már

Ro má ni á ban élõ fe ke te bõ rû ver seny zõt,
ne ve ze te sen Fal Omárt. Ti bi a kis por fé -
szek bõl ki jö võ egy sze rû har co sunk hosz -
 szab bí tás ban, a bí ró köz be avat ko zá sá val
TKO-val gyõz te le a nagy baj no kot! Ki ér -
de mel ten hallgatta a tö meg Ria, Ria, Hun -
gá ria gyõ zel mi him nu szát.
Gra tu lá lunk min den gyõz tes nek, és vesz -
tes nek is a re mek helyt ál lá sért.

ERED MÉ NYEK

1. mér kõ zés: Ko vács Dominik (Du na ha -
rasz ti Kempo Sport) vs. Fo dor Ist ván
(Dunaharaszti Kempo Sport)
Kempo B 2x1.5 Be mu ta tó mér kõ zés, dön -
tet len

2. mér kõ zés: Atieh Emad (Fight Klub,
Margita Ro má nia) vs. Kiss Dá ni el
(Fighting Kempo, Esz ter gom) 
Ama tõr MMA 3x2 Gyõz tes: Atieh Emad
TKO 1. me net

3. mérkõzés: Ber ki Renátó (Pit bull Te am
Ózd) vs. Hor váth „bendzsa” Ben já min
(Dunaharaszti Kempo Sport) 
Kempo B 2x2  Gyõz tes: Hor váth Ben já min
pon to zás

4. mérkõzés: Dö me Já nos (Bõsi Kempo

Klub Szlo vá kia) vs. Lász ló
Ta más (Dunaharaszti Kempo
Sport) 
Kempo B 2x2  Gyõz tes:
Lász ló Ta más pon to zás

5. mérkõzés: Nagy Gá bor
(Taekwondo és MMA Klub
Eger) vs. Nagy Dominik
(Fighting Kempo Esz ter -
gom) 
Ama tõr MMA 2x3 Gyõz tes
Nagy Dominik TKO 1. me -
net

6. mérkõzés: Quatanne
Bogdan (Metalbox, Arad Ro má nia) vs.
Sán ta Márk (Fight Klub, Margita Ro má nia)
Ama tõr MMA 3x3  Gyõz tes: Sán ta Márk
TKO foj tás 2. me net

FEL NÕT TEK

7. mérkõzés: Nagy Ist ván (Bõsi Kempo
Klub, Szlo vá kia) vs. Schek Csa ba (Fight
Klub, Margita Ro má nia)
Ama tõr MMA 3x3  Gyõz tes: Nagy Ist ván
pon to zás

8. mérkõzés: Nagy Dá vid (Bõsi Kempo
Klub, Szlo vá kia) vs. Csucsak Já nos
(Aladin Hero Te am Ro má nia)
Ama tõr MMA 3x3  Gyõz tes: Nagy Dá vid
TKO hát só foj tás 1.menet

9. mérkõzés:Gulácsi Nor bert (Aladin Hero
Te am Ro má nia) vs. Sze pe si Ger gely Jó -
zsef (Wendigo Te am)
Ama tõr MMA 3x3  Gyõz tes Gulácsi Nor -
bert TKO fel adás 2. me net

10. mérkõzés: Kál lai Dá ni el (Red Corner)
vs. Sztjepan Paszka (Kempo Klub Impact
Nasice, Hor vát or szág)
Kempo A 3x2  Gyõz tes: Kál lai Dá ni el TKO
fel adás 1. me net

11. mérkõzés: Alter Mi lán (Taekwondo és
MMA Klub Eger) vs. Bor si Im re (Fight Klub
Margita, Ro má nia)
Ama tõr MMA 3x3 Gyõz tes: Alter Mi lán
TKO a ring sa rok feladta, elsõ me net

12. mérkõzés: Né met Dá vid (Wendigo Te -
am) vs. Szolomayer Lász ló (Pit bull Te am
Ózd)
Ama tõr MMA 3x3  Gyõz tes: Szolomayer
Lász ló KO comb, 2. me net

PRO FI MÉR KÕ ZÉ SEK

13. mérkõzés: Jancek Alexandru (Metal -
box, Arad Ro má nia) vs. Nikola Kupruvica
(MMA Te am Banja Luka, Bosz nia Her ce -
go vi na)
Pro fi MMA 2x5 Gyõz tes: Jancek
Alexandru TKO hát só foj tás 1. menet

15. mérkõzés: Szom bat Pat rik (Du na ha -
rasz ti Kempo Sport) vs. Milan Macura
(MMA Te am Banja Luka Bosz nia Her ce -
go vi na)
Pro fi MMA 2x5  Gyõz tes: Szom bat Pat rik
TKO guillotine foj tás 1. me net

16. mérkõzés: Obenau Ta más (Bõsi
Kempo Klub Szlo vá kia) vs. Dalibor Gligics
(Obilics Dubica Bosz nia Her ce go vi na)
Pro fi MMA 2x5 Gyõz tes: Obenau Ta más
TKO 2. me net

KÉT FÕ MÉR KÕ ZÉS

17. mérkõzés: Breb Sergiu (Metalbox,
Arad Ro má nia) vs. Szlavisa Koics (MMA
Te am Banja Luka Bosz nia Her ce go vi na)
Pro fi MMA 2x5 Gyõz tes: Breb Sergiu KO
gyo mor ütés 1. me net

18. mérkõzés: Fal Omár (Metalbox Arad
Ro má nia) vs. Sós Ti bor (Dunaharaszti
Kempo Sport)
Pro fi MMA 2x5 Gyõz tes: Sós Ti bor TKO
hos  szab bí tás

A szü ne tek ben kü lön bö zõ be mu ta tó kat
lát ha tott a kö zön ség – töb bek kö zött
break be mu ta tót, va la mint To pán ka Szi -
lárd és ta nít vá nyai Kravmaga be mu ta tó -
ját is.

Ha tal mas mec  csek, ha tal mas si ke rek, ha tal mas üdv ri val gás
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Meg le het, hogy jog ta la nul ki sa já tí tó nak
tûn het e cím, mi vel én nem itt szü let -
tem, én amo lyan be te le pü lõ va gyok
„Ha rasz tin”.
Ám még is – ép pen 10 év itt töl tött idõ
után –, ta lán el né zik ne kem e „bir tok -
lást” az iga zi, tõs gyö ke res õs la ko sok.
Én is fel ten ném a kér dést, mi tõl is mer -
het ném én job ban a te le pü lést, mint õk,
akik nek ta lán még a déd any juk is ide
szü le tett?! Nem, nem is me rem én job -
ban, ha nem ta lán csak más kép pen,
mint õk.
Szá mom ra mást je lent az egy re so ka so -
dó épü let, a meg úju ló te rek, ut cák ké pe.
Én nem is mer het tem a ma ga va ló já ban
a ré git, nin cse nek ide kö tõ él mé nye im.
El sõ em lé kem – így 10 év táv la tá ból –
egy ké sõ ta va szi hét vé gi nap ra esett. Ak -
kor jár tam itt elõ ször, s mi ta ga dás egy
ál mos, vi dé ki kis vá ros ké pe fo ga dott,
mely ép pen a csen des sé gé vel, em be ri
lép té ké vel fo gott meg.
Le te le ped tünk, az óta itt élünk, ez a hely
lett az ott ho nunk.
Éle tem úgy ala kult, hogy vagy kény szer -
bõl, de leg in kább az élet kí nál ta le he tõ -
sé gek alap ján sok szor köl töz tem, egy -
szer még „ha zát” is cse rél nem kel lett,
sze ren csé re csak idõ le ge sen. Van te hát
ta pasz ta la tom a be il lesz ke dés ben és ru -
ti nom az új ra kez dés ben.
Bár em lé kek ben nem ve te ked he tik DU -
NA HA RASZ TI szü lõ vá ro som mal, a hí -
res-ne ves cí vis DEB RE CEN NEL, de
még is egyre több szál lal kö tõ döm im má -
ron ide.
Még ma gam nak is fur csa ez az ér zés,
oly kor öröm te li, oly kor meg ke se ré des.
A ma gam el ha tá ro zá sá ból már nem in -
dul nék új ra út nak, más fe lé.
Mi ért is most ve tem pa pír ra e so ro kat?
Nos, en nek igen csak pró zai okai is van -
nak, ven dé gül lá tom ré gi, ked ves deb re -

ce ni is me rõ se i met, akik elõ ször lá to gat -
nak el hoz zám, hoz zánk, Du na ha rasz ti -
ba.
Meg sze ret nék ne kik mu tat ni min dent,
ami szá mom ra itt fon tos, vagy ked ves,
vagy egy sze rû en csak jól esõn szép
valamiért…
Mi vel az idõ szûk re sza bott, gon do san
kell hát meg ter vez nem a na pot, me lyet
a be mu ta tás ra szá nok.
Tér kép pel a ke zem ben, s ta pasz ta lat tal
a fe jem ben, gon do lat ban ter ve zem a
nagy sé tát, me lyet a va ló ság ban ve lük
fo gok majd vé gig jár ni.
In dul junk el a Baktay-tér gon do san meg -
ter ve zett és ki vi te le zett park ján át, de
elõt te reg ge liz zünk meg itt, a kö zel ben,
az amúgy is íny csik lan do zó il la tot árasz -
tó „lán go sos nál”, egy fi nom tea kí sé re té -
ben.  Le is ül he tünk a park ba, hi szen in -
dul a reg ge li for ga tag, s ez ben nün ket is
moz gás ba len dít majd. In nen ko mó to -
san, de üte me sen le gya lo go lunk a Fõ
úton át a Du na par tig, köz ben per sze be -
pil lan tunk az An na-ház ál tal kö rül zárt mi -
ni a tûr tér be, mely olyan, mint egy kis ék -
szer do boz.
Majd el sé tá lunk a par ti sé tány fe lé, ahol
az ár nyas fák  kö rül ölel te park ban le -
ülünk egy ki csit be szél get ni. 
Elõt te azért ala po san fel ké szü lök Ha -
rasz ti ból, ne hogy szé gyen be ma rad jak a
meg vá la szo lat lan kér dé sek kap csán. 
A tá vo lo dó za jo kat az idõn ként el ro bo gó
HÉV za ka to lá sa sza kít ja fél be.
Utunk a Fõ ut ca má sik ol da lán egé szen
a Szent Ist ván temp lo mig ve zet. Be té -
rünk egy csen des el mél ke dés re, s ki jõ -
ve a temp lom kert ben még ta lán ma rad
egy ne gyed óránk ebé dig.
Dé li ét kün ket a Kis-Du na ét te rem te ra -
szán fo gyaszt juk el, ahol szin tén min dig
kel le mes a kör nye zet és per sze na gyon
fi no mak az éte lek.

Ká vé ra, már az im po záns, mél tán „mu -
to gat ni va ló” Laffert-kú ria ká vé zó já ba in -
vi tá lom ba rá ta i mat.
Ez az a hely, mely en gem min dig el va -
rá zsol egy ki csit, kü lö nö sen az ilyen tájt
pom pá zó li la le ven du la szõ nyeg bó dí tó
il la tá val és szí né vel. Egy pi ci Provance-
ot idéz ide. Az épü let együt tes kí vül-be -
lül íz lé se sen ele gáns. In nen to vább
foly tat juk utun kat, el ha lad va a kor hû,
szé pen fel újí tott Vá ros há za mel lett, ki -
sebb mel lék ut cá kon jár va vá ro sunk új
ne ve ze tes sé gét a Pe tõ fi szob rot te kint -
jük meg.
S in nen már csak egy ug rás – me lyet a
vi lá gért ki nem hagy nék – a Vá ro si
Könyv tár.
Szí vem nek ez kü lö nö sen ked ves! Nem -
csak az ol va sás és a köny vek sze re te te
mi att, mely bõl akad itt sze ren csé re bõ -
ven, ha nem az egész in téz mény lég kö -
re, han gu la ta úgy vonz en gem min dig,
mint  va sat a mág nes. Be té rünk csen -
des, pár per ces szem lé lõ dés re, is mer ke -
dés re és új ság ol va sás ra, majd új ra a
Baktay-téren át ked venc cuk rász dám ba,
a Mar cel lá ba  vi szem ba rá ta i mat. Azok -
nak az ízek nek, for mák nak és il la tok nak,
ugyan ki tud el len áll ni?!
Vis  sza fe lé el ha la dunk a Baktay Er vin
Gim ná zi um épü le te mel lett, ahon nan a
ze ne is ko lá sok hang sze res órá i nak ked -
ve sen meg mo so lyog ta tó hang jai szû rõd -
nek ki.
Le ülünk még egy ki csit a té ri pad ra. 
Ki hagy ha tat lan a kér dés! Na, hogy tet -
szik nek tek Ha rasz ti? Ér ti tek már egy ki -
csit, mi ért kö tõ döm egy re több szál lal
ide? Az õszin te, igen lõ vá la szuk ban re -
mény ke dem.
Én így ün nep lem, hogy 10 éve ez az ott -
ho nom, az én Dunaharasztim.

Ká li Eri ka

Ruhaosztás
és átvétel

lesz no vem ber 8-án és 15-én (pén -
te ki na po kon) 16.30-18 órá ig a Fõ
út 73-ban, a karitász-boltban (a
Szent Ist ván Fõ plé bá nia mel lett). Az
el vitt ru ha ne mû ért sze rény ös  sze get
el fo ga dunk. 

Aki lel ki se gít sé get vagy
imát kér, le he tõ sé ge
van je lez ni ezek ben az
idõ pont ok ban a hely szí -
nen a karitász-ön kén te -
sek nek, mert Is ten sze -
re te tét is sze ret nénk
köz ve tí te ni. 

Az érdeklõdõket szeretettel és nagy
választékkal várja a 

Szent Erzsébet Karitász

Én, Te, Õ, beszélgetünk…
El telt a nyár. Ha most vis  sza gon do lok, akár a ha lász lé fõ zõ ver seny re, akár a le csó fõ zõ ver -
seny re, vagy bár me lyik ese mény re a Laffert-kú ri á ban, vagy a Pe tõ fi li ge ti ren dez vény re,
van va la mi, ami tõl a szép em lé kek (pél dá ul Zsol ti el sõ ha lász le ve) va la hogy még szeb bek
lesz nek: együtt volt a vá ros. Be szél get tünk. Min den rõl, ami érint min ket, a jó és a ke vés -
bé jó dol gok ról, a gye rek rõl, a csa lád ról, ba rát sá gok ról, a pénz rõl is per sze, de el sõ sor -
ban a vá ros ról, ar ról, mit le het ne job ban vagy más ként csi nál ni, hogy még jobb hely le -
gyen Ha rasz ti. Együtt vol tak eze ken a ren dez vé nye ken pol gá rok és vá ros ve ze tõk, nõk és
fér fi ak, és ami a leg fon to sabb: ott vol tak szép szám mal az idõ seb bek mel let a fi a ta lok.
Szó  esett per sze po li ti ká ról is, ne is ta gad juk, nem min den ben volt egyet ér tés a ba rá ti
be szél ge té sek so rán. Volt azon ban egy erõ, mely fe lül emel te a be szél ge tõ ket az or szá -
gos gon do kon-ba jo kon: a he lyi ügyek, a mi kö zös dol ga ink. Új ra és új ra ész re kel lett ven -
nünk, hogy bi zony lo kál pat ri ó ták va gyunk. A ré gi Ha rasz ti ak és a be te le pül tek együtt tö -
rek sze nek, hogy az im má ron 10 éves vá ros szebb, él he tõbb, kul tu rá ban gaz da gabb le -
gyen. Nem az zal fog lal koz nak az em be rek, hogy mi volt x éve, ha nem az zal, mi le gyen
hol nap. Ilyen kor azt gon do lom, ha le het ezt így ná lunk, ak kor va jon, mi ért nem le het
min de nütt az or szág ban? Ha le het elõbb re jut ni úgy, hogy együtt dol go zik mi den pol -
gár egy te le pü lé sen azért, hogy az éle te jobb le gyen, hogy a gye re ké nek a jö võt ad has -
sa aján dék ba, va jon mi ért nem ter mé sze tes ez má sutt is? 
Mi, itt Dunaharasztin fel is mer tük, hogy a cso por tok (sportegye sü le tek, mû vé sze ti egye -
sü le tek, pol gá ri kö rök, po li ti kai ol da lak) mö gött em be rek van nak, aki ket egyet len cél
ve zé rel: kö zös ség ként dol goz ni a vá ro sért. Ezek ez em be rek lo kál pat ri ó ta szel lem ben
áll nak egy más mel lett. Jó ban, rossz ban, és ez a lé nyeg.

Mikó F. Lász ló
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A Re for má tus Dunamenti Kis tér sé gi Diakónia (REDUKIDI)
a szigetszentmiklósi já rás 14 te le pü lé sén, köz tük Du na ha -
rasz ti ban is mû kö dõ hospice el lá tást, a da ga na tos be te gek
OEP ál tal fi nan szí ro zott, in gye nes ott ho ni ápo lá sát lát ja el
ápo lá si esz kö zök biz to sí tá sa mel lett.
Ápo lá si esz kö ze in ket bár ki or szá gos szin ten igény be ve he -
ti. A meg vál to zott tá mo ga tá si rend sze rek és megnövekedett
igé nyek mi att vá ró lis tát kel lett élet be lép tet nünk a kór há zi
ágyak és to ló ko csik köl csön zé sé nél. Ezen esz kö zök 99%-a
je len leg be te gek hasz ná la tá ban van.
Pest me gyé ben na gyon ma gas a tu mo ros meg be te ge dé sek
és a szo ci á li san rá szo ru ló be te gek szá ma. Szol gá la tunk
gon do zott ja i nak 65%-a hát rá nyos hely ze tû. Az em be rek
több sé ge (a meg kér de zet tek 70-80%-a) nem kór ház ban,
ha nem a sa ját meg szo kott, ott ho ni kör nye ze té ben, csa lád -
tag jai kö zött sze ret né el töl te ni az utol só nap ja it. A gon do -
zot tak la kás kö rül mé nyei sok eset ben nem al kal ma sak a be -
teg ápo lá sá ra, vagy ma gá nyos sze mély, aki rõl nem gon dos -
ko dik csa lád. Ezért épül Majosházán a 15 fé rõ he lyes
hospice ház. Az in téz mény a kis tér ség 20 te le pü lé sén élõ
da ga na tos be te gek palliatív el lá tá sát fog ja biz to sí ta ni ba rát -
sá gos, ott ho nos kör nye zet ben. Az épít ke zés idén nyá ron el -
kez dõ dött, az I. ütem sze rint a pin cé vel, a fõ épü let és rak -
tár épü let ala po zá si mun ká la ta i val el ké szül tünk. Mind ez kö -
szön he tõ en a nagy lel kû tá mo ga tók nak, akik 2013. au gusz -
tus 31-ig 13 008 777 Ft ado mányt jut tat tak el hoz zánk. Az
épít ke zés ed di gi ki adá sa 9 218 290 Ft volt.

A II. ütem ben sze ret nénk a fõ épü let fa la zá sá val és a zá ró -
fö dé mek épí té sé vel el ké szül ni, en nek anyag költ sé ge it fe -
dez ni tud juk, azon ban a mun ka dí jak költ sé gé vel még nem
ren del ke zünk.
Bí zunk az ado má nyo zók ban, az épü lõ Hospice Ház tá mo -
gat ha tó „Tég la jegy” vá sár lá sá val sze mé lye sen Gyön gyö si
Ro zá lia (Re for má tus Egy ház köz ség) tel.: 06-20/541-34-51,
Var ga Jú lia és Skreka Ferencné kör ze ti nõvéreknél, Kõ sze -
gi Ferencnénél tel.: 06-24-370-206, és Knódel Jánosnénál
tel.: 06-30/511-4763.
Ado má nyát ban ki át uta lás sal is meg te he ti az OTP-nél ve -
ze tett 11742180-20066150 számú bank szám lá ra – „Hospice
Ház” meg je lö lés sel. Cé gek nek adó iga zo lást adunk.

A be te ge ink ne vé ben kö szön jük az ed di gi 
nagy lel kû tá mo ga tá so kat!

Kontha Be nõ né di a kó nus – el nök, 
tel.: 06-20/58-44-653

Re for má tus Dunamenti Kis tér sé gi Diakónia
2339 Majosháza, Kos suth u. 71/a.
Adó szá munk: 18673539-1-13

Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu
Ema il: diakonia@xnet.hu

Ápo lá si esz kö zök köl csö nöz he tõk
Tel.: 06-20/311-92-42 (mun ka idõ ben)
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A 21. szá zad em be re szá má ra ta lán már
fe le dés be me rült, hogy a vé dõ ol tás ok
be ve ze té se for ra dal mi mó don vál toz tat -
ta meg az élet ki lá tá so kat, csök ken tet te a
gyer mek ha lan dó sá got és nö vel te a szü -
le tés kor vár ha tó élet tar ta mot. Ma gyar or -
szá gon a több év ti ze de mû kö dõ, éven te
fe lül vizs gált és ak tu a li zált vé dõ ol tá si
rend szer nek kö szön he tõ en szá mos, ko -
ráb ban ha lá los be teg ség (jár vá nyos
gyer mek bé nu lás, feketehimlõ) el tûnt,
más be teg sé gek (ka nya ró, to rok gyík,
rubeola, stb.) gya ko ri sá ga pe dig nagy -
ság ren dek kel ala cso nyabb, mint a ke -
vés bé szi go rú vé dõ ol tá si rend szert al kal -
ma zó or szá gok ban. A vé dõ ol tás ok gyak -
ran sa ját si ke re ik ál do za tá vá vál nak, hi -
szen mind a la kos ság, mind az or vo sok
tu da tá ból fo ko za to san ki ko pik az adott
be teg ség gel szem be ni fé le lem. Gyak ran
en nek he lyét a vé dõ ol tás ok mel lék ha tá -
sa i val kap cso la tos alap ta lan fé lel mek
ve szik át.

A mai mo dern vé dõ ol tás ok biz ton sá go -
sak és be adá suk ös  sze ha son lít ha tat la -
nul ke ve sebb kel le met len ség gel jár, mint
ma gá nak a be teg ség nek az át vé sze lé -
se. Az ol tá sok ha tá sos sá gát és biz ton -
sá gos sá gát gyak ran több tíz ezer em be -
ren vizs gál ják, a mi nõ ség biz to sí tá sá ért
pe dig a gyár tók tól füg get len ha tó sá gok
fe lel nek, a kö ve tel mé nyek rend kí vül szi -
go rú ak. Ha zánk ban az ak tu á lis vé dõ ol -
tá si ren det szak mai bi zott ság ál lít ja ösz -
 sze a ren del ke zés re ál ló va la men  nyi

kli ni kai vizs gá la ti ered mény, va la mint
az ak tu á lis jár vány ügyi hely zet fi gye -
lem be vé te lé vel. Egy-egy ku ta tás ered -
mé nyé bõl nem sza bad mes  sze me nõ kö -
vet kez te té se ket le von ni, az ered mé nyek
ös  sze ha son lí tá sa, szin té zi se el en ged he -
tet len.

Fe le lõs szü lõ ként a vé dõ ol tás ok ál tal
meg elõz he tõ be teg sé gek kö vet kez mé -
nye it is mér le gel ni kell. Az egyik leg gyak -
rab ban tá ma dott, úgy ne ve zett Engerix-B
vé dõ ol tás a He pa ti tis B ví rus fer tõ zés
meg elõ zé sé re szol gál, amely vi lág szer -
te az egyik leg el ter jed tebb be teg ség. A
vi lá gon 350 mil li ó ra be csü lik a fer tõ zöt -
tek szá mát és éven te egy mil lió em ber
hal meg a fer tõ zés kö vet kez té ben. A kli -
ni kai kép a tü net men tes fer tõ zés tõl – az
ese tek két har ma dá nál jel lem zõ – a máj -
gyul la dá son át a máj rá kig ter jed. A tü net -
men tes fer tõ zés és a he veny máj gyul la -
dás ál ta lá ban gyógy ul, utób bi az ese tek
1%-ában ha lá lo zás sal jár, 10%-ában
kró ni kus sá vá lik. A kró ni kus be teg ség
ke vés tü net tel já ró, éve kig tar tó eny he
be teg ség, 10-30%-ban máj cir ró zis ba
tor kol lik, amely rá kos be teg ség gé ala kul -
hat. A ví rust a vér és test ned vek, nyál,
on dó, hü vely vá la dék ter jesz tik. Gyak ran
sze xu á lis úton ter jed, de mi vel küz dõ -
spor tok so rán szer zett sé rü lé sek, kö zös
bo rot va, fog ke fe, tö rül kö zõ hasz ná la ta,
te to vá lás, aku punk tú ra, test ék sze rek fel -
he lye zé se is át vi he ti a fer tõ zést, nyil ván -
va ló a ti zen éves kor osz tály fo ko zott ve -

szé lyez te tett sé ge. A ví rust 100%-os biz -
ton ság gal ki ir tó gyógy szer nem lé te zik,
ezért kü lö nö sen je len tõs, hogy a vé dõ ol -
tás sal 95-100%-os vé dett ség sze rez he -
tõ.

A vé dõ ol tás ok vis  sza uta sí tá sa a fer tõ zõ
meg be te ge dé sek elõ for du lá sá nak emel -
ke dé sé vel jár hat együtt, mely egy aránt
ká ros az egyén és a tár sa da lom szá má -
ra is. A fen ti ek mi att Bu da pest Fõ vá ros
Kor mány hi va ta la Nép egész ség ügyi
Szak igaz ga tá si Szer ve ar ra biz tat ja a fe -
le lõs ség tel jes szü lõ ket, hogy hi te les for -
rá sok ból tá jé ko zód ja nak, hig  gye nek a
tu do má nyos és meg ala po zott té nyek -
nek, va la mint kel lõ kri ti ká val ol vas sa -
nak min den vé dõ ol tás sal kap cso la tos
internetes be jegy zést.

Ös  sze ál lí tot ta:
Bu da pest Fõ vá ros Kor mány hi va ta la 

Nép egész ség ügyi Szak igaz ga tá si
Szer ve 

Jár vány ügyi Osz tály

Fel hasz nált iro da lom: 
Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of vaccine - A vé -
dõ ol tás ér ték” prog ram Fe hér Köny ve. IME IX.
év fo lyam 1. szám, 2010.
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epi de mi o ló -
gi á ja, di ag nosz ti ká ja és ke ze lé si le he tõ sé ge.
Hippocrates VII. évf. 2. szám, 2005.
Fe ren ci T.: Vé dõ ol tás ok ról a té nyek alap ján.
http://vedooltas.blog.hu/

NB III Közép-csoport:
1. forduló DMTK - Szekszárd 0-1
2. forduló Videoton II - DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Rétsági)
3. forduló DMTK - Baja 1-0 (Gólszerzõ: Kiss G.)
4. forduló Gyula - DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Miholics) 
5. forduló DMTK - Dabas 3-0 (Gólszerzõk: Kiss G., Dabasi, Miholics)
6. forduló DMTK - Monor 1-1 (Gólszerzõ: Miholics) 
7. forduló Orosháza - DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Németh G.) 
8. forduló DMTK - ESMTK 3-1 (Gólszerzõk: Németh G., Miholics, Varga V.) 

Pest megyei II. osztály: 
1. forduló Dabas II - DMTK II 2-1 (Gólszerzõ: Kovács M.)
2. forduló DMTK II - Dömsöd 1-2 (Gólszerzõ: Balogh Zs.)
3. forduló Felsõpakony - DMTK 3-1 (Gólszerzõ: Virág öngól) 
4. forduló DMTK II - Alsónémedi 4-0 (Gólszerzõk: Keszthely 2, Kovács Zs.,

Weinber) 
5. forduló Taksony - DMTK II 7-0
6. forduló Dabas-Gyón - DMTK II 2-0 
8. forduló Délegyháza - DMTK II 2-2 (Gólszerzõ: Kovacsik 2)

NB II U21: 
1. forduló Szekszárd - DMTK 6-0
3. forduló Siófok - DMTK 3-5 (Gólszerzõk: Sipos 3, Kovács Zs., Kordé)
4. forduló DMTK - Törökbálint 0-2
6. forduló Szigetszentmiklós - DMTK 9-2 (Gólszerzõ: Szalay 2)
7. forduló DMTK - Oroszlány 4-2 (Gólszerzõk: Kordé 2, Kovács Zs., Sipos)
8. forduló Dorog - DMTK 7-1 (Gólszerzõ: Jakab)

NB II U17: 
1. forduló Szekszárd - DMTK 4-1 (Gólszerzõ: Milcsevics) 
3. forduló Siófok - DMTK 3-0 
4. forduló DMTK - Törökbálint 7-1 (Gólszerzõk: Milcsevics 3, Bábik 2,

Pataki, Posch) 
6. forduló Szigetszentmiklós - DMTK 8-1 (Gólszerzõ: Urbán öngól)
7. forduló DMTK - Oroszlány 2-4 (Gólszerzõk: Kronvalter, Balogh A.)

NB II U15: 
1. forduló DMTK - Budapest Honvéd-MFA 0-8
2. forduló RKSK - DMTK 2-1 (Gólszerzõ: Kecskés)
3. forduló DMTK - Fõnix 8-4 (Gólszerzõk: Vitányi 5, Csuka 2, Dankó K.)
4. forduló Jászapáti - DMTK 0-1 (Gólszerzõ: Márton R.)
5. forduló DMTK - Dabas 7-2 (Gólszerzõk: Csuka 3, Kovács R. 3, Egyed)
6. forduló DMTK - KISE 2-4 (Gólszerzõ: Vitányi 2)
7. forduló Salgótarján - DMTK 3-0
8. forduló DMTK - Cegléd 0-6

NB II U14: 
2. forduló RKSK - DMTK 3-0
3. forduló DMTK - Fõnix 1-3 (Gólszerzõ: Simoncini)
4. forduló Jászapáti - DMTK 0-5 (Gólszerzõk: Jammoul, Simoncini, Ficsór,

Kálazi, Szedlák)
5. forduló DMTK - Dabas 13-0 (Gólszerzõk: Simoncini 3, Jammoul 3, Ficsór

2, Kálazi 2, Szedlák, Márton A. öngól, Pásztor öngól)
6. forduló DMTK - KISE 0-9
7. forduló Salgótarján - DMTK 5-1 (Gólszerzõ: Simoncini)
8. forduló DMTK - Cegléd 0-6 (Gólszerzõ: Simoncini)

Felhívás!

Fel hív juk min den 1994-ben és azu tán szü le tett Du na ha -
rasz tin és a kör nye zõ te le pü lé se ken élõ gyer mek fi gyel -
mét, hogy a Dunaharaszti MTK lab da rú gó szak osz tá lya
sze re tet tel vár ja mind azo kat, akik fut bal loz ni sze ret né -
nek. A fo lya ma tos fej lõ dést szak kép zett edzõ ink biz to sít -

ják! Ér dek lõd ni: sze mé lye sen a DMTK fut ball pá lyá ján (2330
Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B) hét köz nap dél utá non ként, vagy
telefonon/e-mailben: 06-24-657-683/dunaharasztimtk@gmail.com 

Csapó László
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2013. szeptemberi újszülöttek

Zwick Olivér 09. 27.
Apró Márk 09. 19.
Bagó Tímea 09. 04.
Berengyán Réka 09. 13.
Bognár Gabriella 09. 30.
Burgyán Gergõ 09. 14.
Csikós Alexander 09. 15.
Gábor-Kovács Noel 09. 24.
Gyulai Dorka 09. 06.
Hálik Rikárdó Sándor 09. 20.
Hollósy Bálint 09. 27.
Horváth Adél 09. 16.
Horváth Karina 09. 23.
Királyházi László 09. 16.
Kovács-Almási Emma 09. 14.
Simcsák Örs Csanád 09. 03.
Szabó Ákos 09. 18.
Szabó Ármin 09. 24.
Weidinger Dominik 09. 18.
Weidinger Szófia 09. 18.

2013. szeptember hónapban
elhunytak neve és életkora

Bányai Józsefné élt 68 évet
Csordás Bálint élt 85 évet
Dencsik Pálné élt 75 évet
Fajta Antal élt 82 évet
Füstös István Antal élt 59 évet
Gudman Ferencné élt 74 évet
Harangozó Lajosné élt 59 évet
Juhász István élt 52 évet
Kiszi István élt 69 évet
Matheisz András élt 62 évet
Nagy Ferenc élt 62 évet
Nyikus Antal élt 53 évet
Ottava Ernõ élt 88 évet
Tomana Mária élt 71 évet
Tóth Péter élt 74 évet
Tóth Tihamér élt 60 évet
Witzing Józsefné élt 79 évet
Zwick Istvánné élt 67 évet

(gyõri) Szabó Ferenc 86 év,
elhunyt: 2013. 06. 12.

Szerkesztõk: dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó: Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést megelõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874

2 0 1 3 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

egész oldal: 95 000 Ft + áfa
fél oldal: 50 000 Ft + áfa
negyed oldal: 26 000 Ft + áfa
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa, 13 000 Ft + áfa

A DUNAHARASZTI VÁROSI TEMETÕ 
HALOTTAK NAPI NYITVATARTÁSA

Október    28-án 8-16 óráig
Október   29-én 8-16 óráig
Október   30-án 8-16 óráig
Október   31-én 8-16 óráig
November 01-én 8-20 óráig
November 02-án 8-20 óráig
November 03-án 8-20 óráig

A fenti idõpontokban a temetõiroda is nyitva tart!

Kérjük a tisztelt látogatókat, hogy gépkocsival csak indokolt esetben
hajtsanak be, a temetõ területére!

Köszönettel
a Temetõ dolgozói

A fej tet ves ség el le ni vé de ke zés rõl
Az új tan év kez de tén nem árt né hány szót ej te ni a gyer mek kö zös sé gek ben év -
rõl év re, fo lya ma to san elõ for du ló fej tet ves ség rõl és a ha té kony vé de ke zés gya -
kor la ti meg va ló sí tá sá ról.
A vé de ke zés ha té kony sá ga ki zá ró lag a szülõk-pedagógusok-védõnõk együtt mû -
kö dé se ré vén va ló sít ha tó meg, mely ben el sõd le ge sen a szü lõi fe le lõs sé get kell
hang sú lyoz ni. A fej tet ves ség köz egész ség ügyi je len tõ sé ge a vér szí vás ban, a kö -
zös sé gi hal mo zó dás ban rej lik, jár vány ügyi ve szélyt nem je lent.
A fej te tû kb 2-4 mm nagy sá gú ro var, mely ser ké it a haj szá lak ra rög zí ti, el sõ sor -
ban a ha lán ték – és tar kó tá jé kon. A te tû ál ta lá ban a ha jas fej bõr ön tar tóz ko dik,
de al kal mi lag egyes hasz ná la ti tár gya kon is megtalálható (pl.: fésû, sap ka). Jel -
lem zõ, hogy a fej tet ves sze mé lye ken csak né hány ki fej lett te tû ta lál ha tó, és csak
rit kán ta lál koz ha tunk nagy mér ték ben fej tet ves egyé nek kel.
Az ered mé nyes vé de ke zés alap ja a gon dos és ala pos szû rõ vizs gá lat, mely so -
rán min dig fel kell tér ké pez ni, hogy a tet ves sze mély ki tõl kap hat ta meg és õ ki -
nek ad hat ta to vább. A fel nem de rí tett tet ves sze mély ugyan is az egész csa lád,
vagy kol lek tí va új bó li el tet ve se dé sé nek ki in du ló for rá sa le het. 
A szû rõ vizs gá lat ok kön  nyeb ben vé gez he tõk ké zi na gyí tó val és sû rû fo ga za tú fé -
sû vel. Kez det ben ser ké ket ke res sünk, az kön  nyeb ben lát ha tó, mint a gyor san
moz gó, fény ke rü lõ ki fej lett ro var. A ser ke kb 1 mm hos  szú sá gú, ezüs tös-fe hé ren
csil log, mely a haj szá lak ra ta pad. Élet ké pes sé gé rõl úgy gyõ zõd he tünk meg, ha
ös  sze nyom juk a két kör münk kö zött, ak kor pat ta nó han got hal lunk. Az el vég zett
vizs gá la tok alap ján tet ves az, aki nek fe jén élet ké pes ser ke és/vagy élõ te tû ta -
lál ha tó.
A tet ves nek mi nõ sí tett sze mély kö te les ma gát alá vet ni a tet ves ség fel de rí té se,
meg szün te té se és meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges el já rá sok nak. A vé de ke -
zés hez tetûírtó és te tû ri asz tó sze rek áll nak ren del ke zés re, me lyek vény nél kül
kap ha tók a pa ti ká ban. Leg fon to sabb a haj ke ze lé se, de a hasz ná la ti tár gyak egy -
ide jû ke ze lé sét is el kell vé gez ni. A tetûírtó sze re ket min dig a hasz ná la ti uta sí -
tás sze rint kell al kal maz ni. Ke ze lést kö ve tõ en kü lö nös gon dot kell for dí ta ni az el -
halt ser kék haj szá lak ról tör té nõ el tá vo lí tá sá ra, mely sû rû fo ga za tú fé sû vel, ap ró -
lé ko san megoldható. A haj ser ke men tes sé ge jel zi, hogy a ke ze lést gon do san vé -
gez ték el.
Fon tos ki emel ni, hogy a fej te tû meg fe le lõ ke ze lés sel rö vid idõn be lül el pusz tít -
ha tó és a ser kék is el tá vo lít ha tók, ezért a gyer mek kö zös ség bõl tör té nõ ki til tá sá -
nak sem köz egész ség ügyi, sem jo gi alap ja nincs. Amen  nyi ben a szü lõ ir tá si kö -
te le zett sé gét nem tel je sí ti, vagy a ke ze lés ered mény te len a kö zös ség ben kell a
ke ze lést el vé gez ni, mely rõl a szü lõt tá jé koz tat ni kell.
For rás: Epinfo 19. év fo lyam 2. kü lön szám.

PMKH Rác ke vei Já rá si Hi va tal
Já rá si Nép egész ség ügyi In té ze te
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Tisz telt Dunaharaszti Pol gá rok!

Dr. Békássy Sza bolcs va gyok, kö zel más fél
éve lá tom el a Ha rasz ti Fraxinus Köz pon ti
Or vo si Ügye let szak mai ve ze tõi fel ada ta it. A
vá ros ve ze tõ i vel egyet ér tés ben szük sé ges nek
érez tük, hogy er rõl az el múlt más fél év rõl
egy ös  sze fog la lást, vis  sza te kin tést ad junk
Önök nek. Gáll Sán dor úr 2012. no vem be ré -
ben in ter jút ké szí tett ve lem, mely a
Dunaharaszti Hí rek ben meg is je lent. Eb ben
egy rö vid ös  sze fog la lást ad tam a köz pon ti or -
vo si ügye le tek mû kö dé se kap csán fel me rü lõ
kér dé sek rõl. Rész le tez tük a sür gõs szük ség
fo gal mát, a meg fe le lõ or vos-be teg, szak ápo -
ló-be teg kom mu ni ká ci ót. A meg fe le lõ kom -
mu ni ká ció az egész ség ügyi szol gál ta tó és az
akut meg be te ge dés mi att el lá tás ra szo ru ló
pá ci ens kö zött el en ged he tet len ré sze a mi nõ -
sé gi be teg el lá tás nak. Mi vel a he lyi lap ha sáb -
jai is egy faj ta kom mu ni ká ci ós csa tor na ként
mû köd nek, szük sé ges nek ér zem, hogy a
kom mu ni ká ció to váb bi ja ví tá sa ér de ké ben
egy rö vid be te kin tést nyújt sak Önök nek
ügye le tünk hét köz na pi éle té rõl. Bí zom ben -
ne, hogy ez ál tal a fel me rü lõ kér dé sek re,
prob lé mák ra vá laszt kap a ked ves ol va só.
Ko ráb ban utal tam rá, hogy az or vo si ügye le -
tek ál ta lá nos mû kö dé sé vel kap cso la tos kér -
dé sek re a 2012. no vem be ri lap szám ban vá -
laszt kap tak, így je len gon do la ta im a ha rasz -
ti ügye let tel kap cso la tos konk rét dol gok ra
kor lá to zód nak. 
A Ha rasz ti Fraxinus Nonprofit Köz hasz nú
Kft. több éve lát el köz pon ti or vo si ügye le ti
fel ada to kat Dunaharaszti és Tak sony köz -
igaz ga tá si te rü le tén be lül. Az or vo si ügye let
évek kel ez elõt ti ala pí tá sa vo nat ko zá sá ban
Var ga Lász ló Ál mos ba rá tunk Dunaraszti
sür gõs sé gi or vo si ügye le ti el lá tá sa irán ti el -
kö te le zett sé ge fel tét le nül ki eme len dõ. Az
évek so rán a tér ség leg jobb esz köz park kal és
sze mé lyi ál lo má nyá val ren del ke zõ sür gõs sé -
gi ügye let alap ja it fek tet te le. 2012 nya rán
eb be a mun ká ba or vos szak mai ve ze tõ ként
csat la koz hat tam be. Se gí tõ ként saj nos nem
so ká ig szol gál hat tam mel let te, hi szen a kö -
zel múlt ban saj nos tá vo zott kö zü lünk. Bí zom
azon ban ab ban, hogy az is me ret anyag, me -
lyet a ré szem re át adott, ki egé szít ve a több -
éves or vo si ügye le ti mun ká val, há zi or vo si
pra xi som ban és az Or szá gos Men tõ szol gá lat -
nál el töl tött évek kel egy jó ala pot te remt szá -
mom ra az ügye let ve ze té sét il le tõ en. 
Az ügye le ti szol gá lat hét köz nap okon 18 órá -
tól más nap reg gel 8 órá ig, hét vé gén és ün -
nep nap okon reg gel 8 órá tól más nap reg gel 8
órá ig lát el sür gõs sé gi or vo si fel ada to kat.
Kol lé gá im mal saj nos gyak ran ta pasz tal juk,
hogy a sür gõs ese tek mel lett a rend sze re sen
sze dett gyógy sze rek fel írá sá val, kró ni kus be -
teg sé gek kap csán fel lé põ prob lé mák kal, va -
la mint egyéb, nem a sür gõs szük ség fo ga -
lom kö ré be tar to zó prob lé mák kal is fel ke re -
sik ügye le tün ket. El lá tat la nul per sze be teg
nem ma rad hat, vi szont így elõ for dul hat,
hogy az or vos in do ko lat lan le ter he lé se mi att
a va ló ban sür gõs ese tek ben ké sik a se gít ség. 

Ügye le tün kön egy fõ or vos, egy fõ szak ápo -
ló vagy men tõ tiszt és egy gép ko csi ve ze tõ tel -
je sít szol gá la tot egy idõ ben. A tel jes ség igé -
nye nél kül, or vo sa ink kö zül bel gyó gyász
szak or vos, háziorvostan szak or vos ok, hon -
véd- és ka taszt ró fa or vos tan szak or vos,
anesz te zi o ló gus szak or vos je löl tek tel je sí te -
nek szol gá la tot. Ápo ló ink vagy a he lyi alap -
el lá tás ban év ti ze dek óta ta pasz ta la tot szer zett
szak ápo lók, vagy az Or szá gos Men tõ szol gá -
lat (OMSZ) Rác ke vei Men tõ ál lo má sá nak
men tõ tiszt jei kö zül ke rül nek ki. Gép ko csi ve -
ze tõ ink ki vé tel nél kül a tér ség men tõ ál lo má -
sa in szol gá la tot tel je sí tõ men tõ gép ko csi-ve -
ze tõk so ra i ból ver bu vá lód nak.
Esz köz par kunk pél da ér té kû nek mond ha tó,
az élet men tõ esz kö zök leg kor sze rûbb gar ma -
dá ja áll ren del ke zé sünk re. Ki emel ném ezek
kö zül az ekg-defibrillátor ké szü lé kün ket,
mely az Or szá gos Men tõ szol gá lat nál a mai
na pig hasz nált tí pus sal meg egye zõ, az élet -
men tés és di ag nosz ti ka szem pont já ból ha té -
kony ké szü lék. Gép ko csink több éve tel je sít
szol gá la tot, tech ni kai pa ra mé te rei te kin te té -
ben azon ban még így is ki emel ke dõ a tér ség
sür gõs sé gi or vo si ügye le tei so rá ban. 
Az Or szá gos Men tõ szol gá lat tal, va la mint a
Jahn Fe renc Kór ház Sür gõs sé gi Be teg el lá tó
Osz tá lyá val több éve egy há rom ol da lú együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás sal ren del ke zünk,
mely ál tal a sür gõs sé gi el lá tás ra szo ru ló be te -
ge ink ha té ko nyabb, va la mint gyor sabb el lá -
tás ban ré sze sül het nek. Az ügye le ten dol go zó
ápo ló kol lé gák fel ada tai kö zé tar to zik az ún.
triage rend szer fenn tar tá sa, mely ál tal a te le -
fon hí vás ok és am bu lán san meg je le nõ be te gek
sür gõs sé gi szem pont ból va ló osz tá lyo zá sa
tör té nik. Nagy szük ség van er re, hi szen nem
rit ka, hogy kol lé gá ink egy idõ ben több ri asz -
tást kap nak, s ilyen kor a triage rend szer nek
meg fe le lõ en a leg sür gõ sebb eset ke rül el lá tás -
ra el sõ íz ben. Ter mé sze te sen ilyen kor elõ for -
dul hat, hogy egy nem komp li kált meg be te ge -
dés ese tén a vá ra ko zá si idõ meg nõ het. A to -
rok fá jás prob le ma ti ká ja egy ér tel mû en ki sebb
pri o ri tást él vez, mint egy szív izom in fark tus -
ra uta ló pa na szok kal ren del ke zõ be teg el lá tá -
sa. Az OMSZ-szel kö tött meg ál la po dás ha té -
kony sá ga a pár hu za mos ri asz tás le he tõ sé gé -
ben mu tat ko zik meg leg in kább. A „triázsolás”
so rán elõ for dul hat, hogy az adott pa nas  szal
egyi de jû leg ügye le tünk höz for du ló be te gek
el lá tá si sor rend jé ben nem le het kü lönb sé get
ten ni, az ún. alar mí ro zó tü ne tek el lá tá sa nem
tûr ha lasz tást. Le he tõ sé günk van ilyen kor az
OMSZ ri asz tá sá ra is, így elõ for dul hat, hogy
az ügye le ti egy ség he lyett a men tõ szol gá lat
egy sé ge ér ke zik a hely szín re. Ter mé sze te sen
ez egy két irá nyú se gí tõ kap cso lat, en nek meg -
fe le lõ en gya ko ri, hogy a 104-es hí vó szám tár -
csá zá sát kö ve tõ en nem a men tõk, ha nem
ügye le tünk egész ség ügyi sze mély ze te ér ke -
zik a hely szín re. Ös  sze fog lal va ezen gon do -
la ta i mat: ké rem, ne le põd je nek meg ügye le -
tünk tár csá zá sát kö ve tõ en, hogy kér dé sek kel
fog nak ta lál koz ni. A kér dé sek a ko ráb ban vá -
zolt triage rend szer meg fe le lõ mû kö dé sé hez
szük sé ge sek. 

Gyak ran vis  sza té rõ prob le ma ti ka az or vo si
ügye le tek mû kö dé se kap csán a köz te rü le ti
rosszul lé tek el lá tá sa. Gya ko ri vissz hang,
hogy az ügye let nem lát ja el a köz te rü le ten
be kö vet ke zõ akut ros  szul lé te ket. Ön ma gá -
ban ez így nem igaz, sza bad ka pa ci tá sa ink
függ vé nyé ben ter mé sze te sen az OMSZ tá -
vol lé te alatt szük ség ese tén részt ve szünk a
be te gek el lá tá sá ban. Alap ve tõ té zis azon ban,
hogy köz te rü le ti (mun ka he lyek, köz te rek, ut -
cai bal ese tek, te me tõk, is ko lák stb.) ros  szul -
lé tek ese tén az Or szá gos Men tõ szol gá lat a
104-es hí vó szá mon az el sõ ként ri asz tan dó
szerv.
Tra u ma to ló gi ai sé rü lé sek, zú zó dá sok, hú zó -
dá sok, tö rés gya nús sé rü lé sek, na gyobb hám -
hi án  nyal já ró vér zõ sé rü lé sek el lá tá sa szem -
pont já ból a te rü le ti leg il le té kes tra u ma to ló gi -
ai am bu lan ci án kap a be teg de fi ni tív el lá tást.
Az el sõ se gély nyúj tás (seb kö tö zés, vér zés -
csil la pí tás) ter mé sze te sen ügye le tün kön
ilyen ese tek ben sem ma rad hat el, vi szont a
szak ma sza bá lya i nak meg fe le lõ tra u ma to ló -
gi ai el lá tást a fen tebb em lí tett am bu lan ci án
ve he ti igény be a be teg. A be te gek ki kér de zé -
sét kö ve tõ en elõ for dul hat, hogy egy ér tel mû -
nek tû nõ tra u ma to ló gi ai sé rü lé sek (kéz tö rés,
láb tö rés stb.) ese tén kol lé gá im a men tõ szol -
gá la tot is ér te sí tik egyi de jû leg, hi szen a tra -
u ma to ló gi ai in téz mény be tör té nõ be szál lí tás -
ban is az Õ se gít sé gü ket ven nénk igény be. Az
ügye let túl zott le ter helt sé ge ese tén így elõ -
for dul hat, hogy egy bõl a men tõ szol gá lat
szak em be rei ér kez nek a hely szín re, s lát ják
el be te ge in ket. 
Vé ge ze tül ki emel ném, hogy te le fon be szél ge -
té se ink min den eset ben rög zí tés re ke rül nek,
így kér dé ses eset ben ezen fel vé te lek meg -
hall ga tá sá val az adott prob lé ma ki vizs gá lá sa
kön  nyeb bé vá lik. 
Eze ken a ha sá bo kon kö szö nöm meg a
Dunaharaszti Ön kor mány zat tá mo ga tá sát
(esz köz be szer zé sek, hoz zá já ru lás a mun ka -
fel té te lek biz to sí tá sá hoz). Enélkül az ügye let
nem tud na mû köd ni, ez leg alább ak ko ra je -
len tõ sé gû se gít ség a ha rasz ti la kos ság szá má -
ra, mint a vér vé te li hely mû köd te té se.
Bí zom ab ban, hogy kol lé gá im to vább ra is
az Önök meg elé ge dett sé gé re vég zik mun -
ká ju kat. Az or vos-be teg kom mu ni ká ció egy
kü lö nö sen ké nyes ré sze a be teg el lá tás nak,
mely be idõn ként „súr ló dá sok”csúsz hat nak
be. A pá ci en sek ré szé rõl a be teg sé gek tõl
va ló szo ron gás, a kol lé gák ré szé rõl pe dig a
túl zott le ter helt ség idõn ként hi bás kom mu -
ni ká ci ós tech ni ká kat szül het, me lyek fél re -
ér tés re ad hat nak okot. A ma gam ré szé rõl
ar ra tö rek szem, hogy ezen „súr ló dá sok”,
kom mu ni ká ci ós prob lé mák a mi ni má lis
szin ten ma rad ja nak, az önök mi nõ sé gi sür -
gõs sé gi be teg el lá tá sa pe dig to vább ra is ma -
gas szak mai szín vo na lon foly jon Du na ha -
rasz ti ban. 

Jó egész sé get kí ván va:

Dr. Békássy Sza bolcs
ügye let ve ze tõ

A to rok fá jás tól a kéz tö ré sen át a szív in fark tu sig, 
avagy a sür gõs sé gi or vo si el lá tás hely ze te Dunaharasztin

Szak mai ve ze tõ ként szer zett ta pasz ta la ta im a dunaharaszti or vo si ügye let mû kö dé sé rõl
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In memoriam Var ga Lász ló Ál mos

„Ama ne mes har cot meg har col tam,
fu tá so mat el vé gez tem, a hi tet meg tar tot tam.”

Szól az ige Pál apos tol Timóteushoz írott II. le ve lé ben.

Ne héz szív vel írom e so ro kat, hi szen egy olyan sze mély -
tõl kell bú csúz nom, aki tõl az or vo si ügye let tel kap cso la tos
szak mai ta pasz ta la tok mel lett olyan alap ve tõ em be ri-er köl -
csi ér té ke ket kap hat tam, me lyek egész éle te met vé gig fog -
ják kí sér ni. Az Is ten be ve tett hi ted bir to ká ban – mely rõl ba -
rá ti be szél ge té se ink so rán oly sok szor szól tál – el men tél
kö zü lünk, hogy lel ked meg nyug vást ta lál jon. Sze mé lyed -
ben egy olyan em bert is mer het tünk meg, aki el kö te le zett
ve ze tõ je volt ügye le tünk nek, a be teg el lá tás za var ta lan mû -
kö dé se mel lett fon tos nak tar tot tad kol lé gá id meg elé ge dett -
sé gét mun ka vég zé sük kel kap cso lat ban.  Fon tos nak tar tot -
tad a meg fe le lõ mun ka kö rül mé nyek mel lett a jó mun ka he -
lyi kol lek tí va meg lét ét. Kön  nyes szem mel gon do lunk visz -
 sza a szo ká sos év vé gi, ka rá csony elõt ti ös  sze jö ve te leink -
re, ahol kön  nyed be szél ge té se ink al kal má val le he tõ sé -
günk nyílt egy más meg is me ré sé re, gond ja ink, prob lé má -
ink fel szín re ho za ta lá ra. A jö võ ben nél kü led kell meg tar ta -
nunk a ren dez vényt, nél kü led szó lal nak meg a szi ré nák az
ügye le tes au tón. Szí vünk ben, lel künk ben azon ban örök ké
ve lünk le szel, a szi ré nák pe dig ér ted is fog nak szól ni a jö -
võ ben. 
Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Ne ked.
Bú csú zunk Tõ led Ál mos!

A Dunaharaszti Or vo si Ügye let dol go zói ne vé ben: 
Dr. Békássy Sza bolcs

A szo lá ri um nem csak bar nít!
A ma gya rok több mint két har ma da szen ved D-vi ta min-hi -
ány ban tél vé gé re. Ez ko moly ve szély for rás, mert a D-vi ta -
min a szer ve zet egyik leg fon to sabb hor mon já nak, a D-hor -
mon nak az elõanyaga. En nek hi á nyá ban a cson tok tö ré -
keny sé ge fo ko zó dik, az esé sek szá ma meg nõ, az im mun -
rend szer ká ro so dik, a szív és ér rend szer mû kö dé se rom lik,
a de pres  szió haj lam na gyobb, sõt szá mos rá kos meg be te ge -
dés koc ká za ta is fo ko zó dik. Gyer mek kor ban a cson tok fej -
lõ dé se mel lett a meg fe le lõ im mun vá lasz ki ala ku lá sá hoz és
sok fel nõtt ko ri be teg ség meg elõ zé sé hez el en ged he tet len a
meg fe le lõ D-vi ta min-pót lás – hang sú lyoz za az or vos tár sa -
ság.
A Ma gyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Tár sa ság
(MOOT) sze rint a D-vi ta min-hi ány ci vi li zá ci ós meg be te ge -
dés, oka a meg fe le lõ men  nyi sé gû UV-B su gár zás hi á nya.
Té len a beesõ nap su gár zás olyan ke vés UV-B su gár zást
tar tal maz, hogy az nem ele gen dõ D-vi ta min-kép zés re.

UV-A: szép és egész sé ges nap bar ní tott meg je le né sért
UV-B: a melanin és D-vi ta min ter me lés elõ se gí té sé re
kék fény: a tisz ta és hi bát lan bõ rért
vö rös fény: a bõr fi a ta lí tá sért és a rán cok ki si mí tá sá ért
(csak a Collatan szoláriumcsõ su gá roz za)

Mi az a Collatan csõ?
A kol la gén a bõr leg fon to sabb al ko tó ré sze, a tel jes szer ve -
zet fe hér jé i nek 30%-át és a bõr fe hér jé i nek 75%-át ad ja.
Sze re pe a bõr szer ke ze té nek erõ sí té se, a fe szes ség fenn -
tar tá sa.
25 éves kor után a bõr ter mé sze tes re ge ne rá ló dá si ké -
pes sé ge csök ken, a bõr ve szít ru gal mas sá gá ból. En nek
ered mé nye kép pen bõ rünk ki szá rad, ér zé ke nyeb bé vá lik,
meg je len nek a rán cok, a bõr kép fá radt tá, pety hüdt té vá lik.
Az egye dül ál ló fény te rá pi át biz to sí tó csõ a 618-633 nm-es
tar to mány ban lét re jö võ su gár zás sal olyan pi ros fényt hoz lét -
re, amely a bõr mé lyebb ré te ge i be ha tol va ser ken ti a kol -
la gén új ra ter me lõ dé sét, rá adá sul gyul la dás csök ken tõ
ha tá sa ré vén rend kí vü li ha tás sal van a se bek, he gek re ge -
ne rá ci ó já ra is. A meg fe le lõ gya ko ri ság gal igény be vett ke -
ze lé sek ered mé nye kép pen a bõr új ra hid ra tált tá vá lik, a
szar ka lá bak ki si mul nak, a rán cok mély sé ge csök ken, az
ál ta lá nos bõr kép fi a ta lo sab bá, si máb bá vá lik, a bõr ta pin tá -
sa sely mes, pu ha.
Csö vek az UV-tartományban is su gá roz nak, te hát a ke ze -
lés nem csak bõr fi a ta lí tó ha tá sú, ha nem még bar nít is! A fi -
nom, esz té ti kus bar ní tás a bõr fi a ta lí tó ha tás sal pá ro sul va,
mint min den fény ke ze lés, rend kí vül jó ha tás sal van az ál ta -
lá nos köz ér zet re, revitalizáló, energetizáló, anti-depresszív
ha tá sú.

Nem csak a húsz éve se ké a vi lág!
FON TOS! A 40 év fe let ti kor osz tály nak na pi szin ten aján lott
a D-vi ta min be vi tel!
Az új in no vá ci ók nak – az EU 0,3 W/m2 szo lá ri um csö vek kel
és a perc ala pú egységeknek – kö szön he tõ en  a szo lá ri u -
mo zás egy új, ed dig nem is mert di men zi ó ba lé pett.

Nem csak bar nu lunk, ha nem im mun rend sze rün ket is
erõ sít jük.

A WHO aján lá sa sze rint aján lott szo lá ri u mo zás, csak a D-vi -
ta min-pót lá sá ra, bõr tí pus tól füg get le nül (nem a bar nu lás hoz
szük sé ges idõ):
szep tem ber 10-13,31 perc/hét
ok tó ber 11-14,33 perc/hét
no vem ber 11,873-14,33 perc/hét
de cem ber 13-15,73 perc/hét
ja nu ár 13,5-16,33 perc/hét
feb ru ár 12,125-14,67 perc/hét
már ci us 11,5-13,91 perc/hét

Nemesné Ge len csér Ve ro ni ka



Tisztelt Partnereink!

Lakossági zöldhulladék-gyûjtés
Dunaharaszti, 2013. õsz reggel 5:00 órától

no vem ber 16. szom bat
Gyár köz ut ca - Némedi út (Fõ út fe lõl az 51-es út fe lé ha -
lad va) jobb ol da la - Beth len Gá bor ut ca - Haraszthy Fe -
renc ut ca - Egry Jó zsef ut ca - Paál Lász ló ut ca - Zágonyi
Kár oly u. - Zsá lya u. - Levendula u. - Ki rály köz - Pity -
pang u. - Ho mok tö vis u. - MÁV al só ut ca kö zöt ti te rü let

no vem ber 17. va sár nap
Dó zsa György út (Fõ út fe lõl az 51-es út fe lé ha lad va)
jobb ol da la - Vas út ut ca - Mó ricz Zsig mond ut ca - Te me -
tõ ut ca - vas úti sín - Bár ka ut ca - Du na-Ti sza-csa tor na -
Fõ út kö zöt ti te rü let.

Fi gye lem! A Fõ úton a zöld hul la dék-gyûj tést kö -
vet ke zõ szom ba ton, no vem ber 23-án vé gez zük!

no vem ber 23. szom bat
Fõ út - Sport-szi get- Hókony-sor - Pa ra di csom-szi get -
Du na sé tány - Du na ut ca - Al só Du na sor - Ibo lya ut ca -
So rok sá ri út - Fõ út - Kár olyi Mi hály út - dr. Pósta Sán -
dor ut ca - Las Torres ut ca - Cso ko nai ut ca - Szondy
György ut ca - Kõrösi Csoma Sán dor ut ca - Mó ra Fe renc
ut ca - Eöt vös köz - Eöt vös Kár oly ut ca - Ba ross ut ca -
Dó zsa György út (Fõ út fe lõl az 51-es út fe lé ha lad va)
bal ol da la kö zöt ti te rü let

no vem ber 24. va sár nap
Ha tár út - Vér cse ut ca - Man du la ut ca -  Ki ke let ut ca -
Ha tár út - Or go na ut ca - Ta vasz ut ca - Ha tár út - Kné -
zich ut ca - Némedi út (Fõ út fe lõl az 51-es út fe lé ha lad -
va) bal ol da la - Kan dó Kál mán ut ca kö zöt ti te rü let

Meg ké rünk min den in gat lan tu laj do nost és bér lõt,
hogy a le ve let, va la mint a fü vet a gyûj tést meg elõ zõ
nap zsá kok ban te gyék az in gat la nok elé.
Az ága kat ma xi mum 1,5 m-es da ra bok ra vág ják és
kö töz zék ös  sze. 

Az ágas-bo gas, ki ha jí tott fát és a 15 cm-nél vas ta -
gabb ága kat nem szál lít juk el!

A zöld hul la dék-gyûj tés reg gel 5:00 óra kor kez dõ dik!
Azon be je len té se ket, hogy az ut cá ban a zöld hul la -
dék-gyûj tés lát ha tó meg tör tén te után, el szór tan zöld -
hul la dék ma radt ott, nem tud juk fi gye lem be ven ni. 

Multiszint Kft.
Hul la dék szál lí tá si köz szol gál ta tó
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