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A Laffert Kúriában a Magyar Virtuózok 
remek hangulatú hangversenyével búcsúz-
tattuk a nyári évadot. 
A hónap folyamán két kiállítás megnyi-
tójára is sor került. A földszinti szalonok-
ban Péch Chikán Béla festményeiből és 
pasztelljeiből álló kiállítást Jelenits István 
piarista tanár nyitotta meg, az emeleti 
műterem galériában pedig a haraszti mű-
vészeknek a selmecbányai alkotótáborában 
készült munkáiból nyílt kiállítás. Mindkét 
tárlat október 11-ig látogatható nyitvatar-
tási időben (kedd-szombat 10-18 óra).
A hónap végén őszi ismeretterjesztő előa-
dáson a KiSDuNa Tv munkatársainak 
franciaországi úti beszámolóját láthatják 
az érdeklődők, természetesen központban 
a foci EB élményeivel.
Október elején két napon át a Laffert Kú-
riában forgatja a Duna TV a Gasztroan-
gyal egyik, következő részét.
A nyári szünet után újra pezsgő élet töl-
tötte be a József Attila Művelődési Házat 
is. Szeptember elején a Bárka Alapítvány 
ünnepelte fennállásának 25 éves születés-
napját. A rendezvényen a tagok és ven-
dégek felidézték az elmúlt negyedszázad 
pillanatait és köszöntötték munkatársakat, 
segítőket. Velük ünnepelt a Szent Cecília 
kórus is, majd a torta felvágása után fer-
geteges táncházzal koronázták mega jól 
sikerült napot.
Szeptemberben véradást tartottak a Mű-
velődési Házban, melynek során több mint 
ötvenen látogattak el a helyszínre. Egyet-
len véradással akár három ember életét is 
megmenthetjük, de ezen felül a résztvevők 
megismerhették vércsoportjukat és egész-
ségügyi állapotukat is. 
A Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti 
Egyesülete és a Tét a Lét Alapítvány „Te-
gyünk egészségünkért!” címmel tartotta 
egészségnapját. A rendezvény alatt a lá-
togatók számos szolgáltatást kedvezmé-
nyesen, vérnyomás és vércukorszint mérést 
ingyen vehettek igénybe, valamint több 
előadást is meghallgathattak testi-lelki 
egészségünk védelméről.
A Művelődési Ház adott helyet a Terem-
bura Színjátszó csoport Liliomfi című előa-
dásának, melyet négy napon át láthattak 

az érdeklődők. Szigligeti Ede nagysikerű 
vígjátéka dr. Szalay László és Jelfi-Sze-
keres Emese főszereplésével elsöprő sikert 
aratott. 
A hónapot a Petőfi-ligetért Baráti Kör 
által szervezett, immár hagyományos sza-
valóverseny zárja, melyre Petőfi Sándor 
költeményeiből felkészült gyerekek és fel-
nőttek nevezhettek.
Műsorajánlat
Október 11. 16:00 Baktay Ervin Gimná-
zium
A Baktay Ervin Gimnáziumban nyílt iro-
dalomórát tartunk Tornai József költő és 
Papp János színművész közreműködésével, 
a Laffert Kúria szervezésében. 
Október 12. 18:00 Laffert Kúria
Ismeretterjesztő előadáson a Seuso-kincsek 
rejtélyére keressük a választ. Vendégünk, 
Dézsy Zoltán filmrendező  aki több mint 
húsz éve kutatja a szövevényes és kalandos 
ügyet ¬ lesz segítségünkre, és mutat be 
érdekes, izgalmas jeleneteket a kriminek is 
beillő dokumentumfilmből.
Október 14. 18:00 Laffert Kúria
Kettős kiállítás megnyitója lesz egy nem 
mindennapi székesfehérvári házaspárnak: 
Menner Judit reneszánsz ruhakölteménye-
it és Töpler László szatirikon festő képeit 
mutatjuk be „Családban marad” címmel. 
Október 16. 15:00 Laffert Kúria
Ismét Vasárnapi muzsika, indul bérletes 
koncertsorozatunk két őszi, két tavaszi és 
egy ráadás hangversennyel a Duo Klavi – 
Art zenei szervezésében. A sorozat címe 
„OPERA – Dívák – Hősök – Árulók – 
Bölcsek” címmel. Első előadásunk témája 
a Dívák. Közreműködnek Szalai Ágnes – 
szoprán, Fülep Máté – bariton, valamint 
Bizják Dóra és Zentai Károly zongorán. Je-
gyek és bérletek október 4-től vásárolhatók 
a Laffert kávézóban, a József Attila Műve-
lődési Házban, vagy online megrendelhető 
honlapunkon (www.laffertkuria.hu).
 Október 28. 18:00 Laffert Kúria
„Reflektorfényben” sorozatunkban Bán-
sági Ildikóval, a Nemzet Művésze díjjal 
kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színésznővel, a Halhatatlanok Társulatá-
nak örökös tagjával beszélget Borzák Tibor 
újságíró.

Október 3. 15.30 József Attila Mű-
velődési Ház
Az eddigi hagyományok szerint ismét 
megrendezzük az Idősek napját, melyre 
szeretettel várjuk városunk időskorú lakó-
it. A polgármesteri köszöntő után a Du-
naharaszti Zeneiskola vidám népzenei ösz-
szeállítása, majd Fehér Nóra, a Kormorán 
együttes énekesnője és Balogh Gábor Du-
naharasztin élő színművész operett műsora 
következik. Később fellépnek a Napfény 
Tánccsoport tagjai és a Rocky Nagyik is. A 
műsor befejező részében Fajta József húzza 
a talpalávalót.
Magyar Néptánc: József Attila Mű-
velődési Ház
Megalakult a budapesti Csillagszeműek 
gyermek néptáncegyüttes dunaharaszti 
tagozata a Paradicsomsziget Egyesület 
szervezésében. Az októbertől induló foglal-
kozásokon a világszerte elterjedt és elismert 
Tímár-módszer alapján, az alapítók által 
képzett táncpedagógus vezetésével ismer-
kedhetnek a gyermekek a magyar néptánc-
cal. További információ a Művelődési Ház 
honlapján, vagy a szervezőknél:

Lengyel Zsuzsanna: 30/565-1041; 
zsulen@gmail.com 

Budinszky Júlia: 20/978-7828; 
budinszky.julia@gmail.com

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
rendezvényeinkre!

Gáll Sándor – Hommer Anna
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1998. október 12-én adták át az ak-
kor még Nagyközségi Könyvtár – a 
Barabás László építész által tervezett 
- új épületszárnyát, amely valóságos 
örömünnep volt Dunaharasztinak! A 
Dunaharaszti Városi Könyvtár szépsé-
ges épületében immár 18 éve szolgálja 
a közösséget, nemcsak Dunaharaszti 
város közösségét. Örök értékeket köz-
vetítünk: a szépet, az igazat, a jót. 
Ugyanakkor hálásan emlékezünk visz-
sza a kedves, régi kollégákra, Csáky 
Illésnére, Dinnyés Lászlónéra és Tábo-
rosi Zoltánnéra, akiknek a szakmai tu-
dása a mai napig érződik könyvtárunk 
arculatán. Gondolják el, hogy 1951 jú-
liusától – immár 65 éve - működik fo-
lyamatosan településünkön könyvtár! 
Szeretettel ajánljuk könyvtári gyűjte-
ményünket és programjainkat - ingye-
nes a könyvtári tagság, és a rendez-
vényeink is - Babits Mihály 1929-ben 
a Magyar Könyv Ünnepére írott „Rit-
mus a könyvről” versének kezdő sora-
ival: 
„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma 
nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Em-
ber:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az em-
ber –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az 
ember.”
Fogadják szívesen ajánlóinkat új-
donságainkról: 
Ördög Nóra: Pozitív – tudom, hogy 

egyszer anya leszek Budapest, Lib-
ri, 2016. Becslések szerint világszerte 
minden hetedik párnak gondot okoz 
a teherbe esés. Ördög Nóra saját ta-
pasztalatait gyűjti össze ebben a 
könyvben, sokéves küzdelmét, míg vé-
gül anyává válhatott. Ennek a könyv-
nek az a legnagyobb ereje, hogy igen, 
ő leül melléd a padlóra; igen, magához 
ölel, és talán még sír is veled kicsit, 
száz százalékosan megértve, min mész 
keresztül, de azon nyomban elkezdi 
kinyitni a nagykaput a világra, rán-
gatni kezd. Gyerünk, irány az orvos! 
Irány a pszichoterápia, a belső mun-
ka! Irány a férjed szerelmesen ölelő 
karja! Higgy, remélj, csináld, menj! 
Tényleg mindenről beszél, ami felme-
rülhet. Féltem, hogy az egész olvasás 
lombikról, tűkről, szerekről szól majd 
– és bár alaposan kitér rájuk – egyik 
témakörnél sem időzik többet, mint 
amennyit kell. Kívül-belül gyönyörű 
ez a könyv. Nem egy celebmemoárt 
kapunk. Egy nő beszél hozzánk. Egy 
anya. Nagyon-nagyon ajánlom, bárki-
nek és mindenkinek! (Weinberné Már-
ton Melinda könyvtáros)
Guénard, Tim: Erősebb a gyűlölet-
nél, Budapest, Szent István Társulat, 
2016. Igaz történet az irokéz szárma-
zású Timről, akit az édesanyja három-
évesen elhagy, az édesapja és a mos-
tohája a legbrutálisabb módszerekkel 
„nevel”, majd a gyermekvédelem a 
megfelelő ellátást a javítóintézetben 

találja meg a számára. Mire eléri az 
ifjúkort, egész lényét az erőszak és a 
gyűlölet uralja. Ő a legvagányabb, a 
legerősebb, a legprofibb - akinek az 
a legfőbb célja, hogy még keményebb 
nehézfiú legyen -, igazi bandavezér-
ré érik. Pedig elemi vágya a szerete-
téhség, ám félelemből, hogy ez vágy 
rést üt „védelmi rendszerén” mindig 
(meg)menekül a szeretet érzése elől. 
Eseménydús életét azonban totálisan 
felforgatja a francia bárkásokkal való 
találkozás. Őket mi harasztiak is jól 
ismerjük, hiszen Dunaharasztin is él-
nek bárkások. (Tóth Marianna könyv-
táros)
Jó, ha helybe jön a művészet, az is-
meretterjesztő előadás, a költészet, a 
könyvkultúra. Célunk, hogy olyanok 
számára is vonzóvá tegyük e műfajo-
kat és műveket, akik amúgy nem láto-
gatják a kiállítótermeket, a mozikat, 
előadótermeket, ezért a mi sokoldalú 
előadóink újszerűen és nagyszerűen 
teremtenek közösséget Önökkel és az 

Tisztelt Dunaharasztiak!
A Magyar Házak Nonprofit Kft. megkeresett bennünket 
abból a célból, hogy szeretnék megismerni a mellékelt 
Pestvidéki Szózat 1934-ben megjelent cikkében szerep-
lő Koch Domonkos leszármazottjait. Havasi Antal bá-
csi utána érdeklődött a fent említett iparoscsaládnak, 
és ő több szálat is talált. Köszönjük szépen a segítségét! 
Azért fordulunk  Önökhöz, hogy ha ismernek Koch Do-
monkos családjából valakit, kérjük, ismertessenek össze 
bennünket velük. 
A cikk egyébként is olyan érdekes, és ritkaság, hogy sze-
retnénk megosztani Önökkel. 
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élményekkel. A művészet, az irodalom kinyitja a lelket, 
túllép a racionalitáson, és az érzések birodalmába repít 
bennünket. Egy kép előtt állva, verset vagy zenét hall-
gatva gondolkozzunk el azon, hogy mi szabadíthatta fel a 
művészi géniuszt. Azt a géniuszt, amely mindenkiben ott 
szunnyad. Örök kérdések, amelyekre csak személyes válasz 
van. Nem tudunk ugyanis annyit utazni, amennyit sze-
retnénk, így mindig örülhetünk azoknak a találkozóknak, 
ahol érdekes, ismeretlen vagy már feledésbe merült nagy-
ságokról, eseményekről, gyönyörűséges tájakról, művekről 
hallhatunk. Szeretjük tágítani a látőkörünket, megtudni 
azt, hogy a kultúra mit tart fontosnak, mit emelnek ki 
ebből a hatalmas kínálatból híres emberek, művészek; ez 
a megértés kalandja. És a nyitottság mindennek a kulcsa. 
Mi olyan szellemi alkotókat szólaltatunk meg, akik érdeke-
sen, egyéni szemszögből, eredeti módon nézik és láttatják 
a világot, úgy hogy arra érdemes odafigyelni. Meg akarom 
érteni, hogy a másik mit gondol a világról és miért gondolja 
másként, mint én? Képes vagyok-e belehelyezkedni a másik 
szemléletébe? Ha elolvassák hívogató ajánlatunkat, láthat-
ják, hogy ezen az őszön is sok öröm és meglepetés várja 
Önöket, és így kiderül, hogy milyen fantasztikus előadókat, 
alkotókat tudtunk megnyerni őszi évadunkhoz. Jöjjenek el 
minél többen, és személyesen tapasztalják meg a közösség 
kultúrateremtő erejét!
A szeptember-hónap művésze: Dr. Surányi Jánosné gyö-
nyörűszép gobelinjeivel. Októberben Dr. Fertőiné Demjén 
Gertrúd rendkívül érdekes műveivel találkozhatnak: „Bu-
dapesten születtem, de régóta Dunaharasztin élek. Immár 
ötödik alkalommal kaptam lehetőséget a Dunaharaszti 
Városi Könyvtár Mini Galériájában bemutatkozni. Boldog 
vagyok, hogy nyugdíjasként újra van időm festeni és festeni 
tanulni. A József Attila Művelődési házban működő Du-
naharaszti Művészetbarátok körének vezetését vettem át, 
remélem, hogy festőcsoportom fejlődése, tanulása töretlen 
marad, és igényes munkákkal tudjuk Dunaharaszti magas 
kulturális nívójának egy szeletét képviselni. A realista mű-
vészet igényes képviselője szeretnék lenni. Most egy port-
résorozatot mutatok be az elmúlt év munkáiból. Fogadják 
olyan szeretettel, ahogy készítettem őket.”
Novemberben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diák-
jainak színpompás tárlatát Kun Anita tanárnő szervezé-
sében, decemberben pedig Róna J. László haraszti költő 
parafrázisait bemutató kiállítását tekinthetik meg Mini 
Galériánkban.
Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeinek keretében 
október 7-én, pénteken, 18 órai kezdettel könyvtárunkba 
jön vendégségbe „Állj meg magadért” előadásával a nép-
szerű író-riporter Schäffer Erzsébet. Ő mondja: „Hiszek 
abban, hogy az élet nevű társasjátékot legsikeresebben bi-
zakodva, nyitott lélekkel lehet játszani. Akkor is, ha nem 
dobunk mindig hatost.”

Október 12-én 18 éves születésnapunkat ünnepeljük. Meg-
lepetések várják Önöket; ízelítőül: maratoni felolvasás ked-
venc művekből - olvasóinkat is erre biztatva; és ekkor van 
a már hagyományos „Megbocsátás napja”: kérjük, hogy 
hozzák vissza lejárt határidejű könyveiket, mert most nem 
számítunk fel késedelmi díjat!
Október 13-án 10-12.00-ig „Dühöngő” és 16-18.00-ig a 
„Játékdélután”; ugyanígy novemberben és decemberben is 
a második csütörtökön tartjuk e két népszerű rendezvé-
nyünket. Gyerekek, az októberi Játékdálutánra hozzatok 
magatokkal magvakat, terméseket, hogy különlegességeket 
kreáljunk a pompás természet kincseiből. 
Október 20-án 18.00-kor Dr. Sziráki Györggyel találkoz-
hatnak, előadásának címe: „A szomszéd rétje, erdeje: kira-
gadott képek a környező országok természeti szépségeiről”.
Október 27-én a 75 éve elhunyt Reményik Sándorról és de-
cember 22-én a 95 éve született Pilinszky Jánosról – mindig 
18 órai kezdettel – Dr. Reisinger János irodalomprofesszor 
tart élményszerű megemlékezést. A kedves pedagógusokat 
külön hívjuk ezekre a „rendhagyó irodalomórákra”!
November 24-én 16.00-18.00 adventi koszorúkészítéssel 
készülünk karácsonyra: addig gyűjthettek gyerekek színes 
terméseket, amellyel díszíthetitek a koszorút!
Szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Dunaharaszti Vá-
rosi Könyvtár munkatársai!
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Az ülés elején dr. Szalay László polgár-
mester beszámolt az előző ülés óta eltelt 
időszakról:
1. Az ÉDV Zrt. elkezdte a Károlyi Mi-
hály utcában a vízvezeték rekonstrukci-
ót.
2. A Duna utca útépítése befejeződött, 
műszaki átadás-átvétel ideje – figyelem-
be véve az érintett szakhatóságok idő-
ben történő kiértesítését – 2016. augusz-
tus 25én lesz.
3. A július 28-i felhőszakadás alkalmá-
val 93 mm csapadék hullott le 1-2 óra 
alatt. (Május 24-én 60-70 mm volt.) Az 
aluljárót le kellett zárni, szivattyúzással 
átemeltük a vizet. Vízelöntés ingatlant 
nem veszélyeztetett. Az A-3- csatorna 
az 51. út melletti szakaszán telt szel-
vénnyel folyt, a belvízszivattyú üzemelt. 
Az A-3 csatorna 51. út alatti átvezeté-
se is telt szelvénnyel üzemelt, azonban 
jövőre elkerülhetetlen az út túloldalán 
a belvízcsatorna kotrása, ugyanis az a 
lefolyástalansága miatt visszaduzzaszt. 
A Kócsag és a Botond utcáknál szivaty-
tyúzással védekeztünk, mert az előker-
tekben állt a víz. A városban több he-
lyen be kellett avatkozni, mert a hirtelen 
lezúdult csapadék által szállított nagy 
mennyiségű hordalék miatt átereszek, 
csapadékcsatornák dugultak el.
4. A viharkárok elhárítása a közterüle-
teken folyamatosan megtörtént, kiemel-
ten a Sport-szigeti parkerdőben, illetve 
a Hősök terén voltak károk, több fáról 
is jelentős mennyiségű ág szakadt le, il-
letve a szigeten egy nagyobb fát a szél 
kidöntött.
5. Az intézményi konyhák, étkezők fes-
tése megtörtént, az általános karbantar-
tási munkákat az intézményi gondnokok 
folyamatosan végzik.
6. A MÁV többszöri felszólítás, egyez-
tetések révén az augusztus 22-i héten 
fogja a várost érintő vasúti töltésoldalak 
gyommentesítését elvégezni.

7. A Fő út 85. szám alatti ingatlan ut-
cafronti épületének bontása megtörtént.
8. Módosításra került a hulladékszállí-
tási szerződés 2016. július 1-től, melyről 
a lakosságot tájékoztató cikk a helyi új-
ságban megjelent.
Ezt követően tértek rá a képviselők a 
város oktatási-nevelési intézményei-
nek étkeztetési feladatainak ellátására 
kiírt közbeszerzési eljárás lezárására. 
Az érvényes ajánlatok közül a legjob-
bat a Junior Vendéglátó Zrt. tette, évi 
222.255.922,- forint+ÁFA értékben, 
amellett, hogy az eddigi főzőkonyha 
használatáért 500.000,- forint éves bér-
leti díjat fizet. A város az eredményes 
eljáráshoz szükséges 11.823.435,- forint 
+Áfa pótfedezetet a költségvetéséből 
biztosítja. A konyhai dolgozók túlnyomó 
többségét a nyertes cég átveszi, 4 fő köz-
alkalmazott állása szűnik meg.
A vita során Drscsákné Kerekes Gab-
riella jelezte igényét a bírálati jegyző-
könyv átnézésére. Fényes István a bér-
leti díj mértékére kérdezett rá, hogy 
nem alacsony-e; Pethő Zoltán jegyző 
azt válaszolta, hogy a fontos az, hogy 
a fenntartási költségek megtérüljenek. 
A pótfedezetet pedig az adagszámok nö-
vekedése miatt kellett beállítani. a bé-
reken ugyanakkor évi 40 millió forintot 
takarít meg a város. Gerber Ferenc és 
Hajdú Zsolt a másik két ajánlatra kér-
dezett rá, az egyiket a hiánypótlás el-
maradása miatt nem lehetett figyelembe 
venni, a másik magasabb árajánlatot 
adott.. A konyhai dolgozók átvételére is 
rákérdezett a képviselő, a jegyző vála-
szában rámutatott, hogy legalább 50%-
uk megtartása szerepelt a kiírásban fel-
tételként, és ennél többet sikerült elérni. 
Fényes István megkérdezte, van-e bizto-
síték a szerződésben, kiléphetünk-e, ha 
nem vagyunk elégedettek, efelől a jegyző 
megnyugtatta, mind a szerződés, mind 
a jogszabályok garanciát jelentenek. Dr-

scsákné Kerekes Gabriella a különleges 
étkezésben részesülőkre kérdezett rá, 
Dr. Bereczki Péter a helyi beszállítók 
figyelembe vételére; mindketten meg-
nyugtató választ kaptak. Fényes István 
kérdésére Pethő Zoltán elmondta, hogy 
2700 adag körül lesz a napi darabszám, 
az étel ára ugyanannyi lesz, mint most. 
Karl József alpolgármester a vitához 
hozzáfűzte, hogy ez az étel soha nem 
lesz olyan minőségű, mint a mostani, de 
ebben a szituációban indokoltnak tűnik 
a kiszervezés. Fényes István megkérdezte 
még, hogy mi van akkor, ha az előzetes 
hírekkel ellentétben az állam mégsem 
központosítja a közétkeztetést; Pethő 
Zoltán jegyző rámutatott, hogy az évi 
40 millió bérmegtakarítás akkor is nye-
reséget jelent.
A jelenlévő képviselők egyhangúlag fo-
gadták el az előterjesztéseket.
A következő napirend az önkormányzat 
részvételéről szólt egy olyan pályázat-
ban, melynek során kültéri sportpályák, 
erősítő eszközök és egyéb beruházások 
megvalósítása válik lehetségessé. Dr. 
Szalay László elmondta, hogy bent járt 
a kiírást bonyolító Nemzeti Sportköz-
pontoknál, és nagy a túljelentkezés, de 
szeretné, ha a sport-szigeti futópálya 
mindenképpen megvalósulna.
A képviselők ezt követően úgy döntöt-
tek, hogy Tóth Mariannát bízzák meg 
5 évre a Dunaharaszti Városi Könyvtár 
és József Attila Művelődési Ház veze-
tésével, elismerve egyben eddig végzett 
munkáját is. Mind a jegyző, mind Haj-
dú Zsolt méltatta az eddig végzett tevé-
kenységét, egyben jelezték, hogy a nyug-
díjba vonuló korábbi vezető, Táborosi 
Zoltánné búcsúztatására a szeptemberi 
ülésen kerül sor.

A határozatokat - a jegyzőkönyv elké-
szülte után – természetesen feltesszük a 
honlapra.

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2016. augusztus 12-i rendkívüli ülése 
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Dunaharaszti Város Önkormányzata ősszel is megszervezi az ingyenes prosztataszűréseket. 
A szűrés különösen ajánlott az 50 év feletti férfiak számára! Az időpontok: 2016. október 25., november 8., november 
22., mindig 17 órától, a Damjanich u. 23. szám alatti rendelőben. A vizsgálatokat most is Dr. Török Péter főorvos 
fogja elvégezni.
NE FELEDJÉK, AZ IDEJÉBEN FELFEDEZETT PROSZTATARÁK GYÓGYÍTHATÓ!

Dr. Bereczki Péter alpolgármester



A testületi ülés ünnepélyes percekkel 
kezdődött. Dr. Szalay László polgármes-
ter először Táborosi Zoltánnét, a Városi 
Könyvtár nyugállományba vonuló ve-
zetőjét köszöntötte, megköszönve neki 
több évtizedes munkáját. Ezt követően 
Kolozsvári Kingát és edzőjét, Gnyálin 
Istvánt köszöntötte a polgármester. A 
fiatal dunaharaszti kick-boxos versenyző 
szép sikert ért el Dublinban, ahol a vi-
lágbajnokságon egy ezüst- és egy bron-
zérmet szerzett a kadet-2-es korosztály-
ban. Drscsákné Kerekes Gabriella pedig 
– Hajdu Zsolt távollétében – az oktatási 
bizottság és az önkormányzat nevében 
nyújtotta át a diákösztöndíjakat azok-
nak, akik ezt kiváló tanulmányi ered-
ményeikkel kiérdemelték. Álljon itt az ő 
névsoruk is: Török Lilla, Kreisz Jázmin 
Alexa, Faragó Emese, Szennai Csenge 
Viktória, Becsák Dániel, Bányik Ben-
jámin Dorián, László Richárd, Apagyi 
Zoltán.

A köszöntéseket követően dr. Szalay 
László polgármester beszámolt az előző 
ülés óta történtekről:
1. Belvíz- és csapadékvíz elvezetés elké-
szült feladatok:
- Az A-3 belvízcsatorna külterületi sza-
kaszának tisztító kotrása elkészült, a 
belterületi szakasz kotrása októberben 
lesz kész
- Az A-3-7 belvízcsatorna (a Jedlik és 
Bláthy Ottó u. közötti szakaszán) me-
derbővítő kotrása elkészült, a burkolás 
október második felében történik meg
- A Botond utca csapadékvíz-elvezető 
rendszere (nyomóvezetés kiépítése) kész, 
a csapadékvíz átemelő építése és a rend-
szer üzembe helyezése október elején 
történik
- A Táncsics utcai csapadékcsatorna 
Bezerédi utcai csapadékcsatornára tör-
ténő rákötése megtörtént, ezzel a Dózsa 
György úti csatorna jelentős túlterhelése 
csökkent.
2. Útfenntartás és közlekedés szervezés 
keretében elvégzett feladatok:
- MÁV-Alsó utcáinak gréderezése (au-
gusztusban)
- Kaszala Károly utca kátyúzása
- Sport-szigeten a Csónak utca és a Szi-
get utca kátyúzása
- Alsó-Dunasor útjavítása
- A Dunaharaszti Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola Tagintéz-
ményének gördülékeny megközelítése ér-

dekében a beközlekedő utat a Lilaakác 
köztől a Fő út felé egyirányosítottuk
- A Gyermekorvosi Rendelőnél a bizton-
ságos közlekedés érdekében megrendel-
tük közlekedési tükör kihelyezését.
3. Hivatalunknak sikerült elérni, hogy 
közvilágítási rekonstrukció keretében a 
Határ úton minden oszlopra az ELMŰ 
saját költségén kiemelt lámpakarral ren-
delkező lámpatesteket épített ki.  
4. Folyamatban lévő feladatok:
- A Pitypang utca felületi zárása elkez-
dődött, még a héten elkészül
- A Kócsag utca vízelvezetése október 
első hetében elkészül
- A Soroksári út egy szakaszának vízel-
vezetése október végéig befejeződik
- A Paradicsom-szigeti utcák útjavítása 
október közepéig megtörténik
- A Dunaharaszti Mese Óvoda előtti fek-
vőrendőr megjavítása a héten elkezdődik
- A Károlyi utcában készül az ivóvíz-há-
lózat rekonstrukciója.
5. Intézményi fenntartások:
- A Dunaharaszti Mese Óvoda területén 
lévő, önálló önkormányzati lakás felújí-
tásra került. A felújított épületrészt a 
Pedagógiai Szakszolgálat fogja haszná-
latba venni. 
- A Dunaharaszti Százszorszép Óvoda 
külső lábazatjavítási és ereszdeszka ja-
vítási munkái elkészültek. 
- A Dunaharaszti Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola kistornate-
rem falvizesedés miatti vakolatjavítási 
és parkettázási munkái elkészültek. 
- A Dunaharaszti Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola „B” épületében lévő baleset-
veszélyes emeleti és lépcsőházi ablakai-
nak cseréjére szerződést kötöttünk. 
6. A Dunaharaszti Rendőrőrs állománya 
4 fővel bővült.

A testület úgy határozott, hogy pályáza-
tot nyújt be elektromos töltőállomások 
létesítésére. Knapp Tibor kérdésére, mi-
szerint mennyire célszerű ezeket nálunk 
elhelyezni, dr. Szalay László elmond-
ta, hogy ez a jövő, és szeretné, ha az 
önkormányzat is vásárolna hamarosan 
egy elektromos autót. Fényes István is 
örömét fejezte ki, és javasolta, hogy az 
egyik állomás a Petőfi szobor melletti 
parkolóban legyen.
A képviselők elfogadták a költségve-
tési rendelet végrehajtásáról szóló első 
félévi beszámolót, elvégezték a szüksé-
ges módosításokat, módosították a díj-

rendeletet, a védőnői körzeteket, majd 
rendeletet alkottak a közterületen tör-
ténő szeszesital-fogyasztás betiltásáról. 
Elfogadták a gördülő víziközmű-fejlesz-
tési tervet, majd döntöttek arról, hogy 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátásával október 1-től a Vertikál Non-
profit Kft. bízzák meg. A környező tele-
püléseken (Taksony, Alsónémedi, Ócsa, 
Tököl, Délegyháza stb.) a Vertikál Non-
profit Zrt. végzi a közszolgáltatást. A 
cég több mint 20 éve foglalkozik hulla-
dékgazdálkodással, országos szintű hul-
ladékgazdálkodási rendszert működtet, 
ezáltal képes a települések igényeinek 
megfelelő ellátására kistérségekben és 
a nagyobb régiókban egyaránt. A cég-
csoportot alkotó szolgáltató szervezetek 
által ellátott lakosszám közel 650.000 fő. 
Gerber Ferenc azt kérte, hogy a Fő úton 
továbbra is maradjon a hajnali elszál-
lítás, hogy a kukásautók ne a délelőtti 
nagy forgalmat akadályozzák. Dr. Sza-
lay László megnyugtatta, hogy nem lesz 
változás. Knapp Tibor felidézte a Mul-
ti-Dh.Kft. és a Multiszint Kft. együtt-
működését, amely veszteséges volt az 
önkormányzat cégére nézve, de azt is 
elismerte, hogy erről az önkormányzat 
nem tehetett. A felügyelő-bizottság is 
egyetért ezzel a lépéssel, jelezte.
A testület döntést hozott egy önkor-
mányzati terület értékesítése ügyében, 
majd elfogadta a Területi Gondozási 
Központ munkájáról szóló beszámolót. 
Ezt követően Kücsön Sándor előterjesz-
tését tárgyalták meg, melynek tárgya az 
európai uniós tagság megerősítése volt. 
A javaslat három részből állt: a testület 
kinyilvánítja, hogy elkötelezett hazánk 
európai uniós tagsága mellett; felké-
ri a polgármestert, hogy ezt képviselje 
minden tárgyalása során; kinyilvánít-
ja, hogy saját munkája során is fontos 
szempontnak tekinti ezt. Knapp Tibor 
módosító javaslatot nyújtott be, misze-
rint a második részt hagyják el (szerinte 
ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a Kor-
mány nem így gondolja), az elsővel és a 
harmadikkal viszont ő maga is egyetért. 
A szavazás során végül sem az eredeti 
előterjesztés, sem a módosító indítvány 
nem kapott többséget.

A határozatok pontos szövegét - a jegy-
zőkönyv elkészülte után – természetesen 
feltesszük a honlapra.

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülése 
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Augusztus 20.
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Gyerekfitnesz a Hunyadi Iskolában!

Dunaharaszti - 2016. szeptember 9

Csatlakozz Te is a most induló gyerekfitnesz csa-
pathoz! Ami vár rád az edzéseken: akrobatika 
(cigánykerék, kézenállás, bógni, bukfenc, híd) és 
tánc minden mennyiségben, balett alapok, 
jó zenék, vidámság, változatos, dinamikus 

feladatok és egy szuper csapat!
Gyere és vegyél részt egy kötöttségek nélküli 

ingyenes próbaórán, imádni fogod!
Minden iskolást szeretettel várunk 

kedden és csütörtökön 17:30-tól 18:30-ig 
a Hunyadi János Német Nemzetiségi 

Általános Iskola Tagintézményének torna-
termében 

(Fő út 268, Csatorna-part)
Jelentkezz bátran! 

További információ: Ambrus Bettina 
0670-547-7074   bettinaambrus@gmail.com



AUTÓJAVÍTÁS
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Telefonszám: 30 5611451 
www.katedra.hu

Katedra Szótanító 
Applikáció
- a mobilodon is tanulhatsz

Business English 
tanfolyamok
- ha pénzt is keresnél az angollal

Francia, olasz, spanyol 
tanfolyamok
- van élet az angolon kívül N
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Az ár tartalmazza: repülőjegy, szállás megadott ellátással, 
magyar idegenvezető, hajóúton belső kabin teljes ellátással. 

Az ár nem tartalmazza: reptéri ill., hajóút esetén kikötői ill., esetleges 
vízumok, biztosítások, fakultatív programok.

Lisszabon    10.24-28. (4éj) rep., htl 3* R 109.900Ft 

Jordánia körút + üdülés                   10.15-22. (7éj), rep., htl 4* R      137.950Ft
Málta    10.10-17. (7éj) rep., htl 4* FP  150.900Ft
Dél-Ciprus    10.11-18. (7éj) rep., htl 4* FP  159.990Ft
Török Riviéra (Belek)   10.09-16. (7éj), rep., htl 5* AI  164.900Ft
Andalúzia körút + üdülés                  10.25-11.02. (8éj), rep., htl 3* R     169.000Ft 
Marokkó körút + üdülés  10.15-21. (6éj), rep., htl 3* R      189.990Ft
Madeira körutazás               10.25-11.01. (7éj), rep., htl 3* R    189.990Ft
Bangkok 2 éj + Koh Samui 7 éj        02.09-20. (9éj) rep., htl  R   224.900Ft
Havanna + Varadero              02.24-03.06.(10éj) rep., htl 4* R/AI 329.900Ft
Panama kis körút + üdülés  11.11-21. (9éj) rep., htl 5* R/AI 469.900Ft

CSOPORTOS HAJÓUTAK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL
A Perzsa-öböl gyöngyszemei az MSC-vel - utazás repülővel Bp-ről  1049€/ fő
02.24-03.04. (8éj) Dubai-Abu Dhabi-Omán-Sir Bani Yas Is-Doha-Bahrain…
Marokkó-Madeira-Kanári-szgk. a Costa-val - utazás repülővel Bp-ről 1299€/fő
11.17-30. (13éj) Marseilles-Tanger-Casablanca-Funchal-Tenerife-Lanzarota-Malaga…
Karibi kincsvadászat a Costa-val - utazás repülővel Bp-ről 1679€/ fő
01.16-29. (12éj) Miami-Bahamák-Dominika-Jamaica-Kajmán-szgk-Honduras-Mexikó…

VÁLOGATÁS AJÁNLATAINKBÓL
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A soroksári Otthon Közösségi Ház 
(Budapest XXIII. Hősök tere 21.) ad otthont 

a Fedák Sári Színháznak
Célunk, hogy ne csupán Soroksár kulturális és zenei élete váljon 
minél érdekesebbé és színesebbé. Reméljük a környező településekről 
is szívesen jönnek el a nézők a kedvező időpontok, a jó megközelíthe-
tőség (közlekedés, parkolás), és a megfizethető árak miatt is.  
Az előadások színvonalát a Társulat tagjai mellett neves színészek, 
zenészek közreműködésével színesítjük, rendszeresen hívunk más 
társulatokat is, Budapestről és az ország távolabbi vidékeiről is. 
Előadásaink állandó közreműködője a Soroksár Városi Fúvószene-
kar.

Előadásaink a 2016/17. évadban:
Október 9.   15.00 óra: Szirmai Albert – Bakonyi Károly: 
Mágnás Miska – operett 2 felvonásban
Október 23. 15.00 óra: Szeretlek Budapest 
– örökzöld dallamok szárnyán – gálaműsor 2 felvonásban
Október 29. 11.00 óra: Csukás István – Darvas Ferenc: Ágacska 
– mesejáték 1 felvonásban
November 6. 15.00 óra: Huszka Jenő – Szilágyi László: 
Mária főhadnagy – operett 2 felvonásban
November 12. 11.00 óra: Ron Clements – John Musker: 
Aladdin – gyermekmusical 1 felvonásban
November 27. 15.00 óra: Kálmán Imre – Alfred Grünwald: 
Montmartre ibolya – operett 2 felvonásban
December 28.15.00 óra: Kálmán Imre – Jenbach Béla: 
Éljen a szerelem! – operett 2 felvonásban

További információk - elérhetőségeink
Otthon Közösségi Ház    1238 Budapest, Hősök tere 21. 
+36-1/409-72-49  otthon.szinhaz@gmail.com      
https://www.facebook.com/otthonkozossegihaz/
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Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammo-
gráfiás szűrővizsgálat.

A Dunaharasztin lakó, 45–65 éves 
nők, akik utolsó mammográfiás vizs-
gálata óta eltelt két év, meghívó-
levelet kapnak, amin szerepel, hogy 
mikor várják őket a

Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 06 (28) 507-126)
vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szű-
rővizsgálaton!

A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!                       
Éljen vele!

2016. október 3-7.

SZŰRŐ
VIZSGÁLAT
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Dunaharaszti, Fő út 17.

A Nemzeti összetartozás napján foga-
dalmat tett ifjú cserkészeink a cserké-
szösvényen haladva elérkeztek első tá-
borozásuk kezdetéhez 2016. július 9-én. 
A tábor ünnepélyes zászlófelvonással 
kezdődött, a himnusz éneklése, közös 
ökumenikus ima és köszöntő mellett. A 
táborban való részvétel, az ott alvással 
együtt, az első cserkészpróba letételé-
nek feltétele. A táborozási feltételek 
teljesítése egy-két kivételtől eltekintve 
sikeres volt. A nehézséget az ott alvás 
okozta, mely a kis cserkész és a szü-
lő számára is jelentős megpróbáltatást 
jelentett. A reményt nem adjuk fel, és 
a következő táborozás alkalmával ve-
lük együtt mondhatjuk: „Jó reggelt, 
Istenem! Köszönöm a pihenést, az újra 
ébre-dést, szereteted mindent éltető 
erejét.” 
A programok lebonyolítását a közbe-
jött zord időjárás sem hiúsította meg. 
Az éjszakai viharban cserkészeink 
bá-torságról tettek tanúságot, fegyel-
mezetten, jó kedvvel és vidáman éltük 
át az éjszakai megpróbáltatást. A cser-
ké-szetben fontos szerepe van az önis-
mereti játékoknak, mint például a lab-
davezetési játék, majd a célba juttatás. 
Célja a közösségépítés, a bizalomerősí-
tés. Ugyanakkor, a csoportban végzett 
önismereti gyakorlatok hozzájárulnak 
a társis-merethez is. Egy egyszerű csó-
nakhajtogatási gyakorlatnak az elért 
szint felmérésében és továbbfejlesztésé-
ben van je-lentősége. 
Komoly fejlődés következett be a csa-
pat életében az íjászat tekintetében. 
A lelkesedés itt mutatkozott meg a 
legerősebben. Fáradhatatlanul a cél-
ra koncentrálva, és a hozzátartozó 
vidámsággal hajtották végre a felada-
tott, ezért ezt a programot többször is 
megismételtük. A lovacska megérkezé-
sét felszabadult boldogság és öröm kí-
sér-te.  Simogatás, becézgetés, az eteté-

sében, itatásában való részvétel, mely 
a szeretet tiszta megnyilvánulásában 
öltött testet. A beteljesülés a másnapi 
lovaglásban következett be. 
Nagyon, nagyon mozgalmas volt a mi 
tábori életünk, igyekeztünk mind azt a 
szépet és jót megvalósítani, ami emlé-
kezetessé teszi a táborozást. Ilyen volt 
a ráckevei strandolás, a jókedv itt sem 
hiányzott, minden ügyességi játékot 
maximálisan igénybe vettek cserkész-
testvéreim, mozgalmas egy nap volt. 
Az a kis cserkésztestvérünk, aki előző 
rossz tapasztalata miatt félt a víztől, 
Gál József barátunk, önkéntes segítőnk 
közreműködése révén a délután már vi-
dáman lubickolt a többiekkel. Minden-
nek meg is lett az eredménye, minden 
magunkkal hozott elemózsia elfogyott, 
pedig számítva erre az eshetőségre, Fe-
jesné Erzsike, aki a tábor élelmezését 
biztosította, bőségesen megpa-kolta az 
élelmiszeres ládát. 
Külön busszal tettünk kirándulást a 
Kincsem-parkban itt megmutatkozott 
a cserkészek természet és az állatok 
iránti szeretete. Az Attila-domb miszti-
kus varázsereje, a híres versenyló törté-
nete, az itt élő lovak sokasága, a külön-
böző állatok serege, a szürke marhától 
a páváig, gazdagította ismereteinket az 
Isten által teremtett világról. 

Hosszadalmas lenne a tábor minden 
egyes programjáról beszámolni, ízelí-
tőnek talán ennyi is elég. Egy kisebb 
baleset is történt: az egyik kis cserké-
szünk a tábortűz előkészítése közben 
a lapáttal a nagylábujjára ütött, ám 
szerencsére a táborozás folytatásában 
ez nem akadályozta meg. Köszönöm 
Jézus, hogy vigyáztál csapatomra, és 
ennél nagyobb baj nem történt, de ta-
nulságul szolgál minden cserkészünk 
számára, milyen fontos az odafigyelés 
munka közben. 
Köszönetem fejezem ki minden jó szán-
dékú embernek, a csapatunk életét se-
gítő felnőtt cserkésztestvéreimnek, Gál 
Józsefné Valika, Mura Mészáros Dénes, 
Dési Éva, a pedagógusoknak, Kondor 
Erzsébet, Gál Marianna, Kis Andrea, 
Ruff Brigitta, a szülőknek, barátaim-
nak, id. Gál József, Frankovits Ferenc, 
Ambrus István, Fejesné Erzsike,  Ska-
rach Zsolt és felesége, Falucskai Nor-
bert, Nemes Katalin, Palyaga Katalin, 
és minden egyes szülőnek is Isten fi-
zesse meg a segítségét. Külön köszönet 
illeti Dr. Szalay László polgármester 
urat és az önkormányzatot az anyagi 
támogatásért és minden segítségért, az 
általa, általuk tanúsított együttműkö-
désért. 
Elindultak kis cserkésztestvéreim azon 
a hosszú úton, ahol nagyon sok lépcső-
fok vár rájuk, mire elérkeznek az utol-
só lépcsőfok tetejére, a tiszti fogadalom 
letételére, amit jómagam a helyi tábort 
követő tíz napban megtettem, az ön-
ként vállalt lelki és fizikai megterhelés 
végső határáig. Hol alvásra napi egy-
két óra jut és elegendő, a végtelen hosz-
szú zarándoklat alatt bizalmad kitelje-
sedik cserkésztest-véreid iránt, testben 
és lélekben megtisztulva, becsületedre, 
az Isteni kegyelem által vállalod a kö-
vetkező cserkésznemzedék nevelését.
 

Cserkészélet
a Dunaharaszti 647. számú Tomori Pál cserkészcsapatnál
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2016. 09. 14-én végre felgördült a függöny. Egy év, számtalan 
próba, fél köbméter kellék és ruha, közel 500 kilogramm dísz-
let, végül három előadás.
Ennyi a szűk összefoglalója a Terembura Szerepkör által be-
mutatott LIliomfi előadásnak.
A 2014-ben 8 fővel alakult Társulat, 2015 nyarán már 12 
fővel kezdte próbálni Szigligeti Ede klasszikusát. Az eredeti 
3 felvonásos komédiát Kiss Sándor „húzta meg” rövidebbre, 
amit végül magam, mint a darab rendezője alakítottam végső 
formára.
A Liliomfi a mi Rómeó és Júliánk, csak ennek a vége is komé-
dia. Álnevekkel, félreértéssel, szerepjátszással. 
Ideális előadás lehet minden társulatnak, így ideális nekünk 
is.
Az eredeti 8 fős alapító társulatból hatan maradtunk, ide 
kellett találni további hat főt, akikkel kiegészülve együtt ké-
szülhettünk a bemutatóra.
Lele Boglárka nem volt kérdés, Ő jelmeztervezőként már ere-
detileg is velünk volt, csak neki kellett egy év rábeszélés, hogy 
végül elfogadja a tényt, neki is játszani kell
Mikó F. László személye is adott volt, hiszen Ő, mint –töb-
bek között-a Haraszti Újság szerkesztője, már itt forgolódott 
körülöttünk, személye és alkata adott volt Szilvay Tódór 
megtestesítésére.
Helméczy Feri a darabban mint csendőr, most nem kapott 
nagy szerepet, de talán legközelebb..:)
Paroda Jani ifjabb Swarz alakítása bebizonyította, jó válasz-
tás volt erre a szerepre.
Szekeres-Jelfi Emese „Mariskája” hihetetlenül nehéz szerep. 
Keveset mozgó, nem is olyan nagyon erős karakter, amit 
Emese nem csak remekül játszott el, de azonnal eszünkbe 
jutatta Kencsey Marienne eredeti alakítását.
És az új tagok közül végül, de közel sem utoljára: Szalay 
Zsolt. Számomra a lehető legnagyobb és legkellemesebb meg-
lepetés. Nem csak a játéka tetszett, nem csak az, ahogy erre 
készült, de példamutató volt a próbákon a hozzáállása, az 
energiája, amivel a társaság motorjává nőtte ki magát!
És az eredeti tagok? 
Nem volt kérdés Lehel Bandi játéka, hiszen azt hiszem min-
denki neki adta a legnagyobb alakítás díját, nem is érdem-
telenül.
Szalay Laci „Liliomfija” a másik nagy-nagy meglepetés volt. 
Ahogy élvezte a szerep adta átalakulásokat, az élmény volt 
minden nézőnek. Uralta a színpadot, mint eg remek karmes-
ter.
Schuszter Edina sajnos most nem kaphatott akkora szerepet, 
mint ami a Fátyol Titkai című előadás után joggal járt volna 
neki, de Kamilla kisasszonyként ismét hozta a tőle méltán 
elvárható 110%-ot!
Lubowsky Regina nem csak tökéletes Erzsi tudott lenni, de 
nélküle ez az előadás nem is sikerülhetett volna így.  A pró-
bákon nem csak magára figyelt, de mindenkire és mindenre. 
A szereplők lelkére, a kellékekre, a díszletre, hisztikre és neve-
tésekre. Le a kalappal!
Hargitay Péter mint öreg Swarz, pontosan azt adta vissza, 
amit már tőle „elvárunk” a Fátyolbeli alakítás után. Egészen 
komolyan tudott vicces lenni
Magam pedig élveztem a próba folyamat minden percét. 
Élveztem az örömöket, a zsörtölődéseket, a fáradtságot, a 
mosolyokat, mindent.. 
Köszönöm a Terembura Szerepkörnek!

Janák
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 Állatorvosi rendelő - patika - kutyakozmetika

 Taksony Fő út 43.

A Dunaharaszti MTK tenisz szakosztálya Gergely Tamás 
szakosztályvezető és Sinkalovics Gyula szakmai vezető 
irányításával 2016 szeptember 24-én szoros, ám lenyű-
göző győzelmet aratott a Pécs 2000 TC OB/III C cso-
port bajnok csapata ellen, miután megnyerte veretlenül a 
saját csoportját. Az eddig országos bajnokság harmadik 
osztályában versenyző csapatunk ezáltal jövőre OB/II-ben 
folytathatja a versenyzést.
A győztes csapat tagjai: Csőgör Alen, Almási Zoltán, Csö-
gör Ramón, Vajda Bálint, Sinkalovics Gyula (csapatkapi-
tány), Dubai Miklós, Bognár András, Nagy Attila, Bognár 
Dániel, Gergely László és Gergely Tamás.
Az egyéni versenyek után döntetlenre állt csapatunk (3-3), 
ezután óriási taktikázás volt a párosok felállásával kapcso-
latban. A párosok nagyon kiegyenlített erőt képviseltek, 
így szoros mérkőzésekkel dőlt el a végső eredmény. Két 
páros is döntő tiebreakben dőlt el. Az egyes párosunk Cső-
gör Alen-Sinkalovics Gyula volt, akik döntő tiebreakban 
10:8-ra, míg kettes párosunk Almási Zoltán-Csögör Ramón 
pedig 11:9-re. A harmadik párosunk Vajda Bálint-Bog-

nár András sajnos elveszítették a mérkőzést. A két páros 
győzelem vezetett a továbbjutáshoz, így lett összesítésben 
Pécs 2000 TC 4 - 5 Dunaharaszti MTK.
A fontos mérkőzésre rengeteg szurkoló látogatott el Duna-
harasztiról, köztük városunk polgármester Dr. Szalay Lász-
ló. A győzelem után a csapat tagjai szurkolóikkal együtt 
egy fantasztikus vacsorán vehettek részt Szekszárdon.
Ilyen eredmény a DMTK tenisz történetében még nem 
volt. Utoljára 1961-ben Csepel Autó néven volt OB/II-es 
csapata Dunaharasztinak.
Gratulálunk a csapatnak és minden teniszezőnknek ered-
ményes versenyzést kívánunk a továbbiakban.
Hajrá DMTK!

DMTK tenisz
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2016. július hónapban 
elhunytak neve 

        és életkora:  

Balogh Józsefné élt 88 évet
Biri Mihály élt 80 évet

Bóka László Péter élt 61 évet
Dr. Etédi Jenőné élt 77 évet
Érdi Sándorné élt 74 évet

Gombos Géza Lajos élt 96 évet
Hernádi Pál élt 75 évet

Huszák József élt 81 évet
Ifj. Bergmann József élt 73 évet

Ifj. Zsigi Béla élt 44 évet
Jónás Ferencné élt 88 évet
Kaiser László élt 83 évet

Kaltenecker György élt 90 évet
Kincses Károly élt 66 évet
Kovács Istvánné élt 58 évet
Lippay Ferenc élt 44 évet

Németh Józsefné élt 76 évet
Onofrey Józsefné élt 98 évet

Simon István élt 64 évet
Szabó József László élt 61 évet
Szamonek Istvánné élt 63 évet

Terstyánszky Mónika élt 54 évet
Tóth Pál Jánosné élt 79 évet
Urbán Zoltánné élt 81 évet
Wallner Lőrincné élt 91 évet
Wieland Józsefné élt 74 évet

Zorn István élt 82 évet,
             májusban hunyt el 

2016. augusztus hó-
napban elhunytak 
neve és életkora:
Bálint Józsefné élt 91 évet

Kaltenecker József élt 69 évet
Dr. Kovács József élt 69 évet

Kodela László élt 71 évet
Kissné Dobos Emília élt 86 évet

Kreisz Tamás élt 80 évet
Kovács Péterné élt 86 évet
Molnár Imre élt 74 évet 

Németh Dezsőné élt 72 évet
Paczkó Pál élt 72 évet
Papp László élt 80 évet

Schöffer Gábor élt 53 évet
Tóth Lajosné élt 94 évet

Szeretettel köszöntjük 
a 90 éves Deák Józsefné 

Editke nénit!

Hirdetésfelvétel:
harasztilap@gmail.com 
telefon: +36 30 8481704
egész oldal: 100 000 Ft+Áfa, 
1/2  60 000 Ft + Áfa
1/4 30 000 Ft + Áfa
1/8 15 000 Ft + Áfa
                   

2016. júliusban szüle-
tettek névsora születési 
idő szerint

Gáspár Róbert                 07.01.
Sztojka Mira Lilien          07.05.
Bodnár Tamara               07.06.
Kiss Gergő                     07.07.
Wégner Fanni                 07.07.
Balogh Zsolt                   07.08.
Trubin Tibor Bence         07.09.
Lévai Luca                     07.10.
Boros Zsófia Anna           07.12.
Kaszás Benett                 07.15.
Heim Kristóf Viktor         07.19.
Kádas Lívia                      07.19.
Maár Balázs                     07.19.
Stetina Maja                   07.19.
Kiss Krisztián Milán             07.22.
Mezei Szinta Kéra              07.22.
Glász-Fiák Izabel                 07.25.
Gáti Emma                        07.28.
Kiss Elena Mia                     07.28.
Sztojka Boglárka Rubina      07.28.
Boros Blanka                   07.30.
Mező Maja                       07.31.

2016. augusztusban 
születettek névsora szü-
letési idő szerint

Straub Emma                    08.01.
Szőke Martin                        08.06.
Szöllősi Merse Kende                 08.07.
Boldoczki Botond                 08.10.
Búzás Nimród                     08.10.
Juhász Milán                   08.11.
Rékási Milán                    08.12.
Tordai Zsolna                        08.14.
Ráski Marcell                       08.15.
Németh Alexandra               08.16.
Kaposvári Rebeka                   08.18.
Szalay Dóra                                08.20.
Ács Anna                          08.25.
Szamszuj Hanna Lili               08.25.
Szabó-Kovács Teodóra            08.30.
Visontai Ákos                   08.31.

Közélet

Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18 
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. 
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346 
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13 
Vasárnap: zárva

LIGET GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69. 
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-Szombat: 8.00-21.00

Mentők
RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004

SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13. 
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZ-
HASZNÚ KFT.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni kell; a be-
szélgetések hangrögzítésre 
kerülnek.)

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

Ügyeleti idő: 
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig 
Hétvégén és munkaszüneti napon: 
éjjel-nappal
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A közétkeztetés a második világháború után terjedt el azért, hogy 
bizonyos társadalmi csoportok étkeztetésének feladatát az állam lás-
sa el. Hagyományosan idetartoznak az oktatási intézmények, óvo-
dák, bölcsődék, kórházak, szanatóriumok, a honvédség és a börtönök 
lakóinak étkeztetése. Ma Magyarországon a közétkeztetésben részt-
vevők száma meghaladja az 1,1 milliót. 
Létrejöttek a közétkeztetésnek olyan speciális, népegészségügyi 
szempontból különösen fontos területei, mint a gyermekétkeztetés, 
ami magában foglalja a bölcsődések, óvodások, általános és közép-
iskolások, szakmunkástanulók, egyetemi és főiskolai hallgatók, a 
kollégiumok és gyermekotthonok lakóinak szervezett élelmezését. 
Emellett megmaradtak a közétkeztetésnek egyéb formái is, mint pl. 
gyógyélelmezés a kórházakban.
A közétkeztetésnek a népegészségügy javításában kettős szerepet 
kell betöltenie. Egyrészt ki kell elégítenie az általa ellátott különbö-
ző nemű, korú, fizikai igénybevételű korcsoportok élettani igénye-
inek megfelelő energia- és tápanyagszükségletét, másrészt kedvező 
irányba kell befolyásolnia az ellátott népességcsoportok táplálkozási 
szokásait.

Mi történt az óvodai, iskolai közétkeztetésben?

2008-ban készült egy minden közoktatási intézményre kiterjedő 
kérdőíves felmérés. A vizsgálat célja az volt, hogy feltérképezze az 
iskolák által biztosított étkezési lehetőségeket, a konyhák, az iskola-
büfék és az intézmények területén található étel- és ital-automaták 
választékát. 2009-ben pedig egy országos táplálkozás-egészségügyi 
vizsgálat készült az óvodákban és az iskolákban. A felmérés eredmé-
nyeképp a szakemberek megállapították, hogy az esetek többségében 
az óvodai és iskolai közétkeztetés sem minőségében, sem mennyi-
ségében nem felel meg az egészséges táplálkozás követelményeinek. 
Az akkori vizsgálat úgy találta, hogy míg az ételekben jóval több só 
volt a kelleténél, addig a kalciumtartalom nem érte el a korcsoport 
szerinti ajánlás 70 százalékát sem. További probléma volt, hogy di-
étás étkeztetést az esetek nagy részében a közétkeztetés nem tudta 
biztosítani. Ezért kidolgozták Magyarország Nemzeti Táplálkozás-
politikájának 2010-2013. évekre szóló Cselekvési Tervét, amelyben a 
vizsgálati eredmények ismeretében javasoltak egy rendeleti szabályo-
zást, hogy a közétkeztetés egészségesebb lehessen.
A 2014-es miniszteri rendelet legfontosabb elemei:
- a felhasznált nyersanyagok napi tételes felsorolása
- megszabta a heti étlaptervezés szabályait
- megszabta az étlappal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget
- korlátozta az ételekhez hozzáadott só mértékét
- meghatározta, hogy az étrendeket kik állíthatják össze, az oktatási 
intézményekben az élelmezésvezetők, a kórházakban dietetikusok

Gyermek-közétkeztetési programok

Számos külföldi program is bizonyítja, hogy a közétkeztetés megújí-
tása, a gyermekétkeztetés javítása nem magyarországi specialitás. 

Az egészséges táplálkozásra való nevelést már gyermekkorban el kell 
kezdeni ahhoz, hogy felnőtt korban szokássá váljon. 2007-2009 kö-
zött Bostonban egy mesterszakács két éven keresztül tanította és 
felügyelte a konyhai dolgozókat, ellenőrizte a beszerzendő alapanya-
gokat és az elkészítendő ételeket. A képzés eredményeként a gyere-
kek minőségi ételeket kaptak, vizsgaeredményeik javultak, és nem 
utolsó sorban megszerették és megismerték az egészséges ételeket. 
Egy másik programban, Quebec-ben, a gyerekeket az iskolai menzán 
való étkezésre buzdítják, hogy főtt, meleg ételt egyenek. Az Egyesült 
Államokban általános iskolásoknak igyekeztek az egészséges ételvá-
lasztékot bemutatni. Hazánkban, a Dél-Alföldi régióban 2010-ben 
elindított „MINTA MENZA=MENZAMINTA” program az or-
szágban egyedülállónak számít, amely az egészséges közétkeztetés 
kialakítását tűzte ki célul. A Minta menza programban az étlapokat 
a NutriComp tápanyagszámító, szakmailag elfogadott és ellenőrzött 
programmal tervezik meg. Az alapanyagokat helyi őstermelők, he-
lyi beszállítók és bio termelők biztosítják. A minőségi alapanyagok 
elkészítésében mesterszakácsok segítenek ízletes ételeket készíteni a 
gyermekeknek. Ebbe a sorba illeszkedik a két éve Dunaharasztiban 
tesztjelleggel indított Gyere® Program is, ami nemzetközi modell 
alapján a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szakmai 
vezetésével valósul meg. A cél, a gyermekelhízás elleni küzdelem a 
helyes és egészséges táplálkozás népszerűsítésével és ennek a gya-
korlatban történő alkalmazásával. A program keretében a gyerekek 
életkorúknak megfelelő ismeretterjesztő foglalkozásokon vehetnek 
részt. Az elmúlt két év alatt sok hasznos dolgot tanulhattak meg a 
tejről, tejtermékekről, a tojásról, a zöldségekről és gyümölcsökről, a 
folyadékfogyasztásról és a gabonafélékről, valamint a hús és húské-
szítményekről. A program az új tanévben tovább folytatódik, ősszel 
a legkedveltebb, ugyanakkor talán a legvitatottabb téma kerül terí-
tékre, a desszertek és az édességek. Persze itt sem a tiltás a lényeg, 
hanem az ismeretek elmélyítése, amelyek alapján lehet majd okosan 
és mértékletesen választani. 
A három éves projekt ideje alatt dietetikusok közreműködésével ösz-
szeállított ún. GYERE menük is szerepelnek az iskolai és óvodai 
közétkeztetésben, így a gyerekek saját maguk is megtapasztalhat-
ják, hogy lehet egyszerre egészségesen táplálkozni és finomat enni, 
érdemes kipróbálni az új ízeket is, mert a változatosságnak is nagy 
szerepe van az egészséges táplálkozásban és a megfelelő napi folya-
dékbevitelben.
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Élet
"A civilizáció hajnala óta, az 
ember arra vágyik, hogy meg-
értse a világ alapjául szolgá-
ló rendet. Kell hogy legyen 
valami nagyon különleges az 
univerzum határainak termé-
szetében. És mi lehetne külön-
legesebb annál, mint hogy nin-
csen határ. És nem lehetnek 
határai az emberi törekvésnek 
sem. Mindannyian mások va-
gyunk. Akármilyen rossznak 
tűnik is az élet, mindig lehet 
tenni valamit, célba lehet érni. 
Amig van élet, van remény."

Stephen Hawking
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