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A kéttörzsû fa összenõtt – Altdorf és Dunaharaszti

Dunaharaszti és Altdorf testvér városi
kapcsolatának 20., várossá válásunk 13.
évfordulóját ünnepeltük a napokban.
Erich Odörfer, Altdorf polgármestere vezetésével népes küldöttség érkezett városunkba, melyhez Altdorf másik testvér városának, Colbitz polgármestere, Heiz
Kühnel is csatlakozott néhány fõ kíséretében.
A Laffert-kúriában megtartott ünnepségen dr. Szalay László polgármester arról
beszélt, hogy nyitott és baráti szívvel fordulunk egymás felé. A testvérvárosi kapcsolatok mögött mindig emberek van-

nak, barátságok alakulnak, megismerjük
egymás életét. Ezekre a szavakra rímelt
Erich Odörfer polgármester köszöntõ beszéde, melyben többek között egy régi
emlékrõl, a Dunaharasztiban tett elsõ látogatás alkalmával ajándékba kapott, kéttörzsû fát ábrázoló érmérõl beszélt. Két
különálló fáról, mely egy fává nõtt össze.

Erich Odörfer szerint az, hogy a határok
a fejünkben eltûntek, egy ajándék a bennünket követõ generációk számára. Ez a
közös európai gondolat a testvérvárosi
kapcsolatokban is kifejezõdik. Mi egy család vagyunk, egy európai család. A kéttörzsû fa összenõtt, barátsággá, melyet
már együtt ápolunk.
Az ünnepségen a két város polgármestere
aláírásával megerõsítette a testvérvárosi
kapcsolat fenntartását, majd közösen fát
ültettek a Kúria kertjében.

Mikó F.László

Altdorf (Nürnbergnél)
800 körül a frank királyi udvar székhelye volt. Elsõ írásos említése 1129-bõl maradt fenn. 1281-ben császári fennhatóság alá került. 1299-ben elzálogosították Emich von Nassau grófnak.
1360-ban említik elõször vásárként, 1387-ben városként. Ekkor
kezdõdött a városfalak és védõárkok kiépítése. 1393-ban Albert
nürnbergi várgróf veje, Swantibor pomerániai herceg eladta
Ruprecht pfalzi grófnak. 1504-ben Nürnberg birodalmi város
fennhatósága alá került.
1622-ben elismert egyeteme 1809-ig állt fenn. Itt tanult többek
között Albrecht von Wallenstein és Gottfried Wilhelm Leibniz.
1806-ban Nürnberggel együtt a Bajor Királysághoz került.
1945 és 1965 között a tartomány igazgatási központja.
Ma lakóinak száma 15 111 fõ.
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A ZENE VILÁGNAPJA DUNAHARASZTIBAN
Yehudi Menuhin javaslatát elfogadta az
UNESCO Zenei Tanácsa: 1975 óta október 1jét a Zene Világnapjaként tartjuk számon. Igen,
így, nagybetûkkel – ami a megkülönböztetett
jeles napoknak kijár!
Dunaharaszti kultúrtörténetébe minden bizonynyal piros betûsként kerül be az idei október 1je, ekkor ugyanis – miként megannyi plakát hirdette városszerte – különleges õsbemutatóra
került sor, s ezzel hosszú, a színfalak mögött lejátszódó folyamat érte el célját.
Az elmúlt tanévben érdekes pályázatot írt ki a
Dunaharaszti Alapfokú Mûvészeti Iskola
(DAMI): himnusz- és induló-pályázatot, éspedig két lépcsõben: elõször a verseket várták,
melyek közül egynek a megzenésítésére nyílt
lehetõség a vállalkozó kedvû fiatalok számára.
23 pályamû érkezett a város iskolásaitól, közülük Tuboly Alexandra „Dunaharaszti induló”ja lett a kiválasztott. Megzenésítésére kevesebben vállalkoztak, s végül Tuboly Alexandra Korbeli Enikõ - Horváth Petra alkotói csapata
bizonyult a legsikeresebbnek. Dallamukhoz
második szólamot és zongorakíséretet a DAMI
népszerû szolfézstanára, Nickerl Ákos komponált. E mû csendült fel elõször 2013. október
1-jén, kedd délután a Laffert-kúria udvarán.
Manapság a média jóvoltából nagy érdeklõdés
kíséri az egymást érõ tehetségkutató vetélkedõket, így ki-ki megtapasztalhatja: tehetségekben
nincs hiány! Kevésbé látványos a tehetséggondozás munkája, vagyis az a folyamat, amelynek eredménye olykor látványosan megmutatkozik. Ezúttal a látvány és a hallgatnivaló
nyilvánvalóan feledtette azt a munkát, ami elengedhetetlenül szükséges volt a produkció létrejöttéhez!
A Dunaharaszti induló megszólaltatását a tervek szerint 100 fõs kórusra bízták volna,
amelynek a tagjait a város iskoláiból toboroz-

Október 6-án, vasárnap a dunaharaszti egyházak, a Dunaharaszti Polgári Kör és a Történelmi Vitézi Rend
közösen szerveztek megemlékezést
az aradi vértanúk tiszteletére.
Vasárnap este a Petõfi szobornál
gyülekeztek a résztvevõk, majd hagyományõrzõ honvédek és a Vitézi
Rend vezetésével vonultak át a Szent
Imre plébániatemplom kertjébe.
A Himnusz eléneklése után Gáll Sándor, a Polgári Kör elnöke köszöntötte a megemlékezõket, majd a Liget és
a Szent Cecília kórus tagjainak a vezetésével a jelenlévõk a korábban kiosztott kották segítségével közösen
énekelték el az aradi mártírokról szóló Históriás éneket.
Ezt követte az ökumenikus ima és áldás, Varsányi Ferenc evangélikus lelkész, Faragó Csaba református lelkipásztor és Berta László római katolikus káplán szolgálatával.
Vitéz Szilasi Horváth Csaba székkapitány vezetésével a szervezõk megkoszorúzták a templomkertben álló hõsök keresztjét. Az önkormányzatot
Lehel Endre és Karl József alpolgármesterek képviselték.
A Szózat és a Székely himnusz eléneklése után a kegyelet mécseseinek meggyújtásával ért véget a rendezvény.
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ták (20-20 fõt a Hunyadi
János, a Kõrösi Csoma
Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Általános isko-lából,
a Baktay Ervin Gimnáziumból és a Dunaharaszti
Alapfokú Mûvészeti Iskolából). Az elõkészület
olyan jól sikerült, hogy
mások is kedvet kaptak
az együtt-daloláshoz, így
mintegy
másfélszázra
nõtt az alkalmi kórus létszáma (beálltak énekelni
a felkészítõ tanárnõk is).
Az összkart Koltai Csilla
vezényelte.
Kedvezett az idõjárás: a Laffert-kúria udvarán
az elõadók és a hallgatók egyaránt jól érezhették magukat. Szabadtéri mini-koncertet hallhattunk, amely egyszersmind az örömzenélést
is szépen példázta. Öröm volt látni a lelkes apróságokat csakúgy, mint a nagyobbakat, a többkevesebb kóruséneklési gyakorlattal rendelkezõket, akik gyermek-lelkük õszinteségével élvezték a szereplést csakúgy, mint a próbák és
a fellépés között a futkosást, hancúrozást a szép
környezetben (meglepõ módon, a viháncolás
semmi nyomot nem hagyott a fellépõ
ruhákon!). És ott csillogott az élmény a hallgatók szemében is, akik osztoztak az aktív közremûködõk örömében.
A bemutató elõtt, természetesen, emléklapokkal és ajándékokkal tették emlékezetessé a versenyt a szervezõk a vállalkozó kedvû résztvevõk számára. Ajándékokkal, amelyeket támogatók biztosítottak, ékes bizonyítékaként annak, hogy a kezdeményezésekkel egyetértenek,
tisztában vannak azok értékével, hasznával.
A pályázat vállalkozása kétségkívül eredmé-

nyes volt. Érdemes lenne megörökíteni – nemcsak dokumentálásként, hanem közkincsként,
hogy mind többen kapjanak kedvet verseléshez, zeneszerzéshez, kompozíciók megszólaltatásához.
Itt szeretnénk köszönetet mondani Dunaharaszti Város Önkormányzatának, aki lehetõvé
tette, ennek a pályázatnak a létrejöttét és sikerességét.
Nagy örömünkre szolgált, hogy dr. Szalay
László polgármester úr is megtisztelte jelenlétével ezt a nem mindennapi eseményt. Köszönjük Lehel Endre alpolgármester úr odaadó segítségét és a támogatók csodálatos munkáit,
díj-felajánlásait.
Az ötlet, melyet most, október 1-jén megvalósítottunk, Márton Ágnes tanárnõ gondolatát
keltette életre, aki munkájával gazdagította a
város zenei életét, összefogva az iskolák énektanárait és növendékeit. A vers és a dal a zenemûvészet erejét, fontosságát és szépségét hirdette.
Hertlein Ferenc és Fittler Katalin

Az aradi vértanúkra emlékeztek
Dunaharasztin
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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei
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Négy évszak koncertek
2013. szeptember 20-án került sor a
négy évszak koncertsorozat 5. évadának õszi elõadására. A koncertet a József Attila Mûvelõdési Házban tartottuk
immár hagyományosan. A magyar és
az olasz külügyminiszter fontosnak
érezte, hogy a 2013-as évet az olaszmagyar barátságnak szentelje, mégpedig a kultúra jegyében. A közös akaratnak köszönhetõen az idei évben tartjuk az Magyar-Olasz Kulturális Évadot.
A két ország kapcsolatának kezdettõl
fogva egyik sajátossága a kultúra kiemelkedõ szerepe. Kevés olyan nép
van a világban, amellyel a magyarok
viszonya annyira érzelemdús volna,
mint az olasz. Kapcsolataink szilárd
közös értékekre épülnek, melyek között a legfontosabbak a szabadságvágy, az igazságérzet, a kreativitás és
a találékonyság. Ezen értékekre építhetünk a kulturális évad során, hogy
jobban megismerhessük egymás örökségét, mûvészeti irányzatait és alkotóit. A 2013-as év már eleve sok kapcsolódási lehetõséget kínál. Ekkor ünnepeljük a nagy olasz zeneszerzõ,
Giuseppe Verdi születésének 200. és
Gabriele D'Annunzio születésének
150. évfordulóját. Ennek jegyében
szervezõdött ez a magyarországi mini
turné, mely a Verdi és a D'Annunnzio
évfordulók alkalmából jött létre, a koncertek helyszínei Dunaharaszti, Pécs
és Budapest. Dunaharasztin Giuseppe
Verdi emlékkoncerttel adóztak a nagy
zeneszerzõ emléke elõtt az olasz mûvészek. Az I Bricconcello négy, nemzetközi szinten kiemelkedõ mûvészi
pályafutást magáénak tudó zenészbõl
áll. Az együttes története a Hungarotonnál készített lemezfelvételig nyúlik
vissza (2010. április), amikor a világon
elsõként rögzítették a XIX. század
egyik legnagyobb olasz csellóvirtuózának, Alfredo Piattinak énekhangra,
csellóra és zongorára írt lírai mûveit.
Az együttes tagjai: Patrizia Cigna szoprán énekes; Leonardo De Lisi - tenor énekes; Lucrezia Proietti - zongora; Pierluigi Ruggiero - cselló.
A négy évszek koncertsorozatnak továbbra is az ismeretterjesztés a fõ célja, így az ismert és sokat hallott áriák
és duettek mellett, ritkán halott darabokat is elõadtak a mûvészek. A zeneszámokat, Verdi életébõl és magyarországi kötõdéseibõl szõtt anekdoták
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színesítették. A szövegeket István Sándor mûvész úr olvasta fel.
Néhány érdekességet
megemlítenék a koncerten elhangzott szövegbõl. Erkel Ferenc és
Verdi
életpályájában
meglepõen sok volt a
hasonlóság. Mindkettõjük zeneszerzõi munkásságában meghatározó a nemzeti érzület a
hazafias politikai töltetû
darabok.
Gondoljunk
csak
a
Nabucco
„szabadság
kórusára”, az olasz szabadság harc
alatt szimbolikus jelentést kapott. Erkel
Bánk bánja vagy a Rákóczi induló hasonló szerepet töltött be hazánkban,
nem beszélve nemzeti himnuszunkról.
Nem vettek részt tevõlegesen a harcokban, de zenéjük gyújtó szimbólum
volt.1847. január 2-án került sor a
Nemzeti Színház elsõ magyar nyelvû
Verdi-bemutatójára, a Nabuccóra.
Szinte szimbolikusan foghatjuk fel,
hogy ez az elõadás Erkel jutalomjátéka. Ettõl kezdve a színház vezetõkarnagya Verdit állítja a mûsor gerincébe.
Erkel valóságos Verdi-kultuszt honosít
meg; a késõbbi évtizedekben ezzel
próbálja útját állni a Wagner-mûveknek, amelyek ellen határozott ellenszenvvel viseltetik. Õ maga sokat tanul
Verdi muzsikájából, késõbbi operáiban
igen sok helyen lehet felfedezni a nagy
olasz maestro zenedramaturgiai építkezésének, sõt, idõnként dallamtípusainak hatását.
Magyarországon nem csak a múltban
voltak sikeresek Verdi mûvei, a
Dunaharaszti koncerten elhangzott
mûvek is hatalmas vastapsot váltottak
ki a közönségbõl! Nagy öröm ez a mûvészek és a szervezõk számára is!
A négy évszak koncertsorozat elõadásaira továbbra is ingyenes a belépés.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, Dunaharaszti Város Önkormányzatának, elsõsorban az
Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottságnak. Külön szeretnénk megköszönni dr. Szalay Lászlónak, városunk polgármesterének a támogatást, aki a
kezdetektõl felkarolta a koncertsorozat
ötletét. Kiemelt támogatóink az idei évben a Power Belt Kft., a
Kisduna Étterem és Panzió, a Viner-Pack Kft. Köszönet a József Attila Mûvelõdési Ház valamennyi
dolgozójának, akik már
ötödik éve segítik lelkesen
a koncertek sikeres lebonyolítását!
Szeretnék
megemlíteni
egy budapesti eseménysorozatot, mely kapcsolódik városunkhoz is szervezõin keresztül. A turné másik állomása az Olasz

Kultúrintézetben volt, itt a Verdi áriákon kívül Gabriele D'Anninunzio, verseinek megzenésített változatát adta
elõ az I Bricconcello együttes. Gabriele
D'Annunzio, író, filozófus és politikus a
19. század elején meghatározó szerepet töltött be az olasz kultúrában. Fontos kapcsolódási pont a híres író, mivel Abruzzói születésû. Pierluigi
Ruggiero is ebbõl a megyébõl származik, õ az együttes csellistája, akit az
évek során a dunaharaszti közönségnek már volt alkalma megismerni. Az
Õ munkásságának köszönhetõen jött
létre az Olasz Kultúrintézetben egy kiállítás, Abruzzo megye központjáról
L'Aquiláról. A várost 2009-ben nagy
katasztrófa érte, egy erõs földrengés
során, szinte az egész belváros megsemmisült. A mai napig nem heverték
ki a károkat, azonban szép lassan újraépült minden, az olaszok pozitív hozzáállása révén megindult a városban
az élet. Pierluigi nagy vágya, hogy segíthessen szülõvárosának, újraindítani
a kulturális életet, a turizmust. L'Aquila
város vezetõivel karöltve egy több napos kulturális és turisztikai konferenciát szervezett Budapesten. Bemutatták
L'Aquila és környékének vonzó turisztikai látványosságait és gasztronómiai
különlegességeit. A város kulturális bizottságának elnöke Lelio De Santis
személyesen jött el az eseménysorozatra, hiszen fontosnak érzi a két ország kapcsolatainak erõsítését! Szerencsés helyzetben lévõ régió L'Aquila
és környéke, Rómától 100 km-re található, hegyek, nemzeti parkok és a tenger közelében, csodálatos középkori
városkákkal övezve! Aki teheti, annak
csak ajánlani tudjuk, hogy látogassa
meg ezt a szép régiót. Aki Olaszországig nem tud elutazni, annak javasoljuk,
hogy látogasson el Budapestre az
Olasz Kultúrintézetbe, hiszen november hónap végéig még látható a
L'Aquiláról készített fotókiállítás.
Idén még egy alkalommal találkozunk
a közönséggel Dunaharasztin, 2013.
11. 29-én pénteken tartunk „Mandolin
Melódiák” címmel koncertet. Mindenkit
sok szeretettel várunk!
Ignácz Laura
„négy évszak” koncertsorozat
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2013. OKTÓBER – A HÓNAP MÛVÉSZE
DELADUNAY DEÁK LÁSZLÓ
festõmûvész

Csépán
születtem
1935-ben.
Családommal három évvel késõbb Budapestre, Kõbányára költöztünk. Tanulmányaimat is itt végeztem a
Pongrácz-telepi iskolában. Kiváló tanulóként rajzkészségemmel is már korán kitûntem társaim közül. Barátaimnak már gyerekként karikatúrákat, repülõket rajzoltam üveggolyóért, de
legfõképpen uzsonnáért.
Atyám intelmére 1952-ben beiratkoztam a
Vendel utcai technikumba, holott mûvészi
pályára készültem. A tanulás és a sportolás
mellett a középiskolában mindig örömmel
vállaltam a meghívók, plakátok, dekorációk
készítését.
A nyári szünidõket anyai nagyanyámnál töltöttem Csépán, ahol agyag, faragókés, ce-
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ruza és ecset társaságában bejártam a Tiszahát gyönyörû vidékét: Tiszaug, Lakitelek,
Tiszasas és a Csongrádi rét festõi tájait.
1955-ben, bár felvételt nyertem a Mûegyetemre, továbbtanulásomat számtalan körülmény gátolta. 59-ben megnõsültem, 1961ben megszületett fiam, László. De a munka
és a család mellett mindig szakítottam idõt
az irodalomra, mûvészettörténetre, hazai és
külföldi kiállítások, múzeumok látogatására.
Nyugdíjasként már minden idõmet a „nagy
szerelemnek”, a festészetnek szenteltem.
Több mûvészeti társaság tagja vagyok. Tanácsadó, tanító mestereim, akiktõl a legtöbbet tanultam: Mohácsi Regõs Ferenc Székely
Bertalan-díjas, Sorki Dala Andor és Bak Péter
Róbert Corvin-díjas mûvészek.
Képeim és írásaim több hazai újságban, folyóiratban és antológiában jelentek meg.
Festményeim és grafikáim Európában megtalálhatók magángyûjtõknél, középületekben, templomokban, de a tengerentúlon az
Egyesült Államokban és Kanadában is.

2000-ben költöztem családommal Budapestrõl Dunaharasztira, ahol mûterem-lakásomban élek és dolgozom. Festményeimmel már volt alkalmam néhányszor bemutatkozni a József Attila Mûvelõdési Ház és a
Városi Könyvtár kiállításain.
Október közepétõl egy hónapon át szeretettel várok minden érdeklõdõt kiállításomra,
mely a Városi Könyvtár Mini Galériájában látható az intézmény nyitva tartási idejében.
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Egy élményt szeretnék megosztani veletek, olyat, amelyben nem minden nap van része az embernek!
Háromnapos kiránduláson vett részt egyesületünk 22 tagja. Egy olyan
rendezvényen, amilyenen mindenkinek egyszer-egyszer részt kellene
venni. Látni, hogy az élet szép, tapasztalni, hogy az emberek jók, meglátni mindenben az örömtelit, ahol Te is értékesnek érezheted magad.
Ahol az utcán szembejövõ karszalagosok (rendezvényen részt vevõk)
mintha más bolygóról kerülnének ide: nyílt szívvel és lélekkel mosolyognak ránk.
Ez a mese augusztus 16-án kezdõdött, amikor csoportunk elindult a nagy

Mosonmagyaróvári Õszi Találkozóra. Egy kollégium falai között találtunk pihenõhelyet. Megcsodáltuk a várost, megnéztük látnivalóit, játszottunk a Futura Élményközpontban. Ismerkedve a világ egyszerû csodáival – víz, tûz, föld, levegõ – szabadult ki a felnõttekbõl is a bennük
lakozó gyermek.
A város Nagycsaládos Egyesülete bonyolította le az idén a szokásos
éves õszi találkozót. Ezzel egyidejûleg folytak a helyi Szent István napi rendezvények is, színvonalas fellépõkkel, programokkal.
A NOE rendezvénye 17-én egész nap nyújtott értékes, érdekes elfoglaltságot. Színvonalas fellépõk szórakoztatták az ide érkezõket, s a körben felállított sátrak alatt kézmûves foglalkozásokon lehetett részt venni. Agyagozás, kavicsfestés, ékszerkészítés stb. vonzotta az ügyeskedni
vágyókat. Egész nap játszhatott kicsi és nagy a népi játszótéren. Kishajózás a mosoni Dunán, városnézés, táncház, várlátogatás, íjászat – sok
lehetõség – mindenki választhatott kedvére.
Aki még nem járt valahol így – csoportosan – családdal hasonló rendezvényen, nem tudhatja miért is más ez.
Mindig találhatsz partnert saját érdeklõdésedhez: nem kell ráerõszakolni a családra az „egyének” akaratát. Ki erre, ki arra nézelõdik. Mégis
ott a család: – Anya nézd! – Apa, ezt láttam! – közös az élmény.
– Apuka, anyuka olyat is kipróbálhat, amelyet felelõs szülõként nem
biztos, hogy megtenne: játszik a gyerek játékával, kipróbálja memóriáját, kézügyességét stb. Hiszen nem ciki, a szomszéd apuka is önfeledten játszik gyermekjátékot egy másik apukával. Fantasztikus élményt jelentenek.
– És az is csodálatos dolog, hogy pl. ha anyukának fáj a lába, a 2 éves
törpének aludni kell, vagy éppen nem neki való a tárulkozó lehetõség,
vagy apuka most beszélgetne a másik apukával… Mindenki megteheti ezt úgy, hogy senkinek ne okozzon csalódást. Hiszen a nagyobbak addig részt vehetnek a számukra érdekes programokon (itt
Experidance elõadás volt, Rackajam koncert, éjszakai városnézés, és
nagyon fontos dumapartik zajlottak). Hogy ki, hova ment, kihez csapódik, csak megbeszélés kérdése. A CSALÁD együtt kapcsol ki, mégsem egymás terhére.
– Amikor gyermekünk szemébõl kiolvasod: Az ÉN ANYÁM/APÁM!
Néha még ki is szalad az elismerés a szájukon. Hát ez erõt ad a mindennapokhoz! (Hozzá teszem, néha a 15–20 évesek dicsérete egyenesen felhõkbe emeli a megtépázott lelkünket.) Igazi extázis!
Kívánom mindenkinek, aki még nem próbálta, ne hagyja ki! A közösség csodákat tehet! Egy két-három napos hétvége mindenkinek kijár!
(Ehhez ugyan nem postázzák a rávalót, de ha valaki egyszer kipróbálja, akár egész évben spórol erre.)
Az augusztus18-i hazautazás nem vetett véget e csodás élménynek.
Köszönettel tartozunk Dunaharaszti Önkormányzatának és a NOE támogatásának, hiszen így kisebb terhet jelentett a rendezvényen résztvevő tagjainknak.
Kovácsné Tóth Andrea
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Futónagykövetünk jelenti
Szeptember nem csak az iskolakezdés
ideje, hanem a futásban a nyári felkészülések után a megmérettetések ideje.
Szeptember elsõ vasárnapján Bazsó Erzsébet és Esze Tamás képviselte csapatunkat a Pátyi terepfutáson, ahol családias élményt nyújtó versenyben volt részük a futóknak.
Szeptember második vasárnapján került
sor a Nike nemzetközi félmaraton versenyre, ahol a hagyományokhoz híven
idén is versenyeztek dunaharaszti futók.
Egyéni félmaratonon idén is rekord számú dunaharaszti illetõségû nevezõ ért
célba, s a csapatunk kötelékébe tartozó
valamennyi futó egyéni csúcsot ért el, ami
a közös edzéseknek az egyéni teljesítmények javulására gyakorolt jótékony hatását bizonyítja. A következõ futóinknak
gratulálunk ehhez: Drscsák Andrásnak,
Fehér Lászlónak, Kuthy Zoltánnak, Igaz
Péternek, Veres Lászlónak, Kis Péternek,
Oroszi Szilárdnak, Kovács Richárdnak, illetve futónagykövetünknek, Györgyi Katalinnak. Ugyancsak gratulálunk Hais
Barbarának és Varga Viktóriának, akik az
idei Nike versenyen futották életük elsõ

félmaratonját. Barbara a felkészülése során futott velünk edzésen, Viktória pedig
a verseny óta csatlakozott csapatunkhoz.
Itt kell megemlítenünk a csapatunkkal immár fél éve együtt edzõ, ócsai illetõségû
Varga Rudolfot is, aki szintén egyéni csúcsot futott félmaratonon. Büszkék vagyunk az ugyancsak kiváló eredményeket elérõ, a Bodáné Laurán GyörgyiVarga Bernadett-Tóth Regina összetételû Haraszti Gazellák néven a nõi
félmaraton trió kategóriában, illetve a Biró
Alíz-Kovács Henriett összetételû, Curly
Girls néven a nõi félmaraton párosban ka-

tegóriában induló csapataink. Mindkét
csapat kategóriáján belül a legjobb 1520%-on belül végzett. A csapatunkkal
együtt edzõ Varga Rudolf amellett, hogy
fut, teljesítménytúrázik is. Ennek keretében szeptember utolsó elõtti vasárnapján
a Budai-hegységben rendezett 20 km-es
túrán vett részt. Ez a túra számára könynyû falat volt, mindazonáltal a túra célja
az volt, hogy egy kezdõbb túrázót bevezessen a túrázás szépségeibe. Csapatunkba a környezõ településekrõl is rendszeresen átjárnak futók, ebbõl adódóan
csapatunk példát mutat a más települések futócsapatainak szervezésére is.
Györgyi Katalin futónagykövet hónapok
óta tanácsokkal segíti Simsik Zoltánt, aki
Szigetszentmiklóson építi a csapatát, valamint Varga Rudolfot, aki nemrég kezdett
futócsapat szervezésébe Ócsán.
A közelmúltban Soroksáron történt sajnálatos esemény kapcsán felértékelõdhet a
csapatosan végzett futóedzések szerepe,
mivel társaságban nagyobb biztonságban
futhatunk. Bátorítjuk mindazon futókat, különösen a hölgyeket, akik amiatt aggódnak,
hogy esetleg nem bírják tartani a tempót,
vagy attól tartanak, hogy a már összeszokott társaságba nehezen tudnak majd beilleszkedni, hogy fontolják meg csatlakozásukat az egyéni biztonságuk kedvéért.

Csatlakozás a csütörtök esténként és
vasárnap reggelenként tartott közös
futásainkhoz, illetve a Dunaharaszti
Futókhoz:
Facebook/Dunaharaszti Futók
oldalon, illetve emailben:
gykata.fut@gmail.com
és telefonon: 06-20/495-2302

90. születésnapját ünnepelte
Eckhardt Gyuláné
Juli néni
és Weinhardt Ignácné
Kati néni
Isten éltesse õket!
Dunaharaszti Hírek – 2013 október
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2013. szeptemberi ülései
A képviselõ-testület rendkívüli ülést tartott
2013. szeptember 18-án, és eredményesen zárta le a közbeszerzési eljárást, így
elindulhat az építkezés. Határoztak arról,
hogy az áremelések miatt egy kisebb mértékû emelés szükséges a közétkeztetésben. Nagy lépést tettek afelé, hogy a hulladékkezelést egy tisztán önkormányzati
tulajdonú cég végezze a jövõben.
A képviselõ-testület végre gyõztest hirdethetett az új óvoda felépítését célzó közbeszerzési eljárásban. Dr. Szalay László polgármester és Pethõ Zoltán jegyzõ ismertették az állami szervek által történõ engedélyeztetés és a közbeszerzési eljárás meglehetõsen hosszadalmas és bonyolult folyamatát, amelynek során eljutottak addig,
hogy a testület végre megnevezheti a gyõztest. Három ajánlattevõ közül végül a legalacsonyabb árat kínáló Rekon Zrt. nyerte
el a megbízást, nettó 413 878 858 Ft + áfa
ajánlatával. Ez több, mint a költségvetésben szereplõ összeg, de dr. Szalay László elõzetesen úgy nyilatkozott a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség felé, hogy ezt a különbözetet a város biztosítani tudja. Ezt
meg is tette a testület, amely a jövõ évi
költségvetés terhére fedezetet vállalt erre
az összegre, az óvodaépítés fontosságára való tekintettel. Pethõ Zoltán hozzátette még, hogy az ajánlat az anyagárak
emelkedése miatt tartalmaz többletet, a
munkadíj viszont kevesebb a vártnál.
A képviselõ-testület egyhangú igennel fogadta el az elõterjesztést.
A képviselõ-testület ezután a gyermekétkeztetés díjának kérdéskörét tárgyalta
meg. Itt közel két éve nem történt díjemelés, ami most már sok szempontból elkerülhetetlenné vált. Pethõ Zoltán elmondta, hogy folyamatos nyersanyagár-emelések történtek ezalatt, de a Humán Szolgáltató Intézmény vezetõje nem tett javaslatot korrekcióra. Az elvárások is
emelkednek, egyre több zöldséget, gyümölcsöt, halat kell adni a gyerekeknek, ez
egyre többe kerül. A korábban kötött közbeszerzési eljárások tavasszal lejártak, új
ajánlataikban a szállítók már érvényesítették az áremelések hatásait. Az
egésznapos iskola bevezetése miatt többen étkeznek az intézményekben, ugyanakkor sok rászoruló gyermeket támogat
az önkormányzat, õk kedvezménnyel
vagy ingyen esznek.
Gondot okoznak a kintlévõségek is, sok
szülõ „elfelejti” a díjat befizetni, növelni
kell tehát a díjbeszedés hatékonyságát is.
A gimnáziumban a normák túlzóak voltak,
ezen is változtatni kell. Drscsákné Kerekes Gabriella kérdéseire Pethõ Zoltán válaszolt. A lisztérzékenységben, vagy
egyéb táplálékallergiában szenvedõ gyermekek már most is támogatást kapnak az
önkormányzattól. A bölcsõdében az
egésznapos ellátásért fizetendõ 10 ezer
forintos havidíj nem sok, tekintve azt a
tényt, hogy ezzel a szülõ válláról minden
gondot leveszünk, és azokon a településeken – így pl. Taksonyban –, ahol csak
10

magánbölcsõde mûködik, 60-70 ezer forintot fizetnek a szülõk havonta.
A testület egyhangú igennel döntött arról,
hogy a bölcsõdében, az óvodákban és az
általános iskolákban 5,9%-kal, a gimnáziumban és a felnõttek körében (pedagógusok, közszolgák) 9,8%-kal emeli a díjakat.
A képviselõk ezt követõen a hulladékszállítással és -kezeléssel kapcsolatos elõterjesztéseket tárgyaltak meg. Dr. Szalay
László elmondta, hogy a jogszabályok változásai miatt 100%-os önkormányzati tulajdonú céget célszerû létrehozni a közszolgáltatás végzésére (ez a már létezõ
Multi-DH Kft. lenne), ezért arra tett javaslatot, hogy a Multiszint Kft.-nek a Multi-DH
Kft.-ben meglévõ 49%-os üzletrészét vásárolja meg az önkormányzat, majd az így
teljesen tulajdonába került céggel kössön
5 évre szerzõdést a tevékenység folytatása céljából.
A feladatot tehát az önkormányzat cége
végezné majd, az eddigi, jó színvonalon,
azon az áron, amit az állam meghatároz
(a szemétszállítás már most is hatósági
áras szolgáltatás).
Knapp Tibor a lehetséges igazgató személyére, és az induláshoz szükséges
anyagi forrásokra kérdezett rá. A polgármester jelezte, hogy a Multi-DH Kft. jelenlegi igazgatóját, Módis Viktort szeretnék
megbízni továbbra is, ha az önkormányzat feltételeit elfogadja. Az engedélyek
rendben vannak, de sok pénz és sok munka kell még az induláshoz. A meglévõ eszközök (pl. kukásautók) is használhatók, de
Pethõ Zoltán elmondta azt is, hogy várhatóan eszközbeszerzési pályázatokat fog
az állam kiírni. Drscsákné Kerekes Gabriella kérdésére, miszerint bevezethetõ-e a
súly szerinti fizetés, a polgármester azt válaszolta, hogy erre a közeljövõben nem lát
lehetõséget, mert hatalmas pluszkiadással járna, miközben a hatósági ár miatt
várhatóan nem lesz olyan bevétele a társaságnak, amit erre fordíthatna.
A képviselõk a hulladékkezeléssel kapcsolatos elõterjesztéseket egyhangú igennel megszavazták.
2013. szeptember 30. ülés
Az ülés kezdetén dr. Szalay László polgármester és Hajdú Zsolt, az Oktatási-, Mûvelõdési és Sport Bizottság vezetõje köszöntötte a diákösztöndíj-pályázat
nyerteseit és a megjelent szülõket. Dr.
Szalay László ezt követõen beszámolt
az elmúlt idõszak eseményeirõl:
1. A Polgármesteri Hivatal 5 számítógéppel támogatta a Dunaharaszti
Rendõrõrsöt, és kialakításra került a
térfigyelõ rendszer folyamatos figyelésére alkalmas helyiség.
2. Közmeghallgatás volt az M0 elkészült
déli szakaszával és a megvalósítandó
északi szakasszal kapcsolatban.
3. A Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala szakmai ellenõrzést tartott a
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálatnál. A szakmai munka kifogástalan, de az Önkormányzatot kötelezik

arra, hogy a lehetõ legrövidebb idõn
belül – a megnövekedett gyermeklétszám miatt – a gyermekjóléti szolgálatnál 2 fõvel, a családsegítõ szolgálatnál 1 fõvel növelje a szakmai létszámot.
4. Befejezõdött az idei évre tervezett 9
utca aszfaltburkolatának és vízelvezetésének kiépítése.
5. Elkészültek a vízelvezetés kisberuházások (Tinódi, Mátyás király, Széchenyi, Wesselényi, Thököly, Turján,
Andrássy, Munkácsy utcák).
6. Az Egry utcai óvoda parkoló építése
és vízelvezetésének kiépítése befejezõdött.
7. Elkészült a Sportjátszótér vízelvezetése, a járdaépítés és a 100 db 3 méter magas leylandi ciprus telepítése.
8. Közútkezelési feladatok keretében elkészült a földutak gréderezése,
aknafedlapok javítása (Bezerédi u.), a
Lehmann kapitány u., a MÁV-Alsó u.,
a temetõ további útjainak felületi zárása, kátyúzása, padkajavítása.
9. A mûfüves pályák hivatalosan átadásra kerültek, és megrendelték az útkarbantartási keret terhére a könnyûszerkezetes útépítést.
10. A víz- és csatornahálózat digitális felmérése és vagyonbecslése megrendelésre került.
11. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
vizesblokk bõvítése, teljes felújítása
és a kerítés festése megtörtént.
12. Az életpálya-modell szerinti pedagógus béremelésre ugyan még végrehajtási rendelet nincs, de a tervezett
összeget az óvodapedagógusok részére számfejtettük és október 3-án
kifizetésre is kerülnek.
A beszámoló elfogadása után a napirendi
pontok tárgyalásába fogott a képviselõtestület. A 2013. évi költségvetés elsõ
félévi beszámolóját egyhangúlag fogadták el, ezt megelõzõleg Kücsön Sándor elnök a Pénzügyi Bizottság támogatásáról
biztosította az elõterjesztést. A képviselõk
ezt követõen döntöttek arról, hogy 2014ben is folytatódik az útépítési program,
amihez jóváhagyták 300 millió forint hitel
felvételét. A polgármester elmondta, hogy
szükséges már most, idejekorán döntést
hozni, hiszen a hitel felvételéhez még a
kormány jóváhagyását is meg kell szerezni.
A költségvetési rendelet módosítására
tértek át ezt követõen, Kücsön Sándor elmondása szerint erre a változások átvezetése miatt van szükség. Pethõ Zoltán
jegyzõ hozzátette még, hogy érkezett egy
megkeresés a Pedagógusok Szakszervezete helyi szervezetétõl, hogy a balatoni
üdülõjük fenntartásához szükséges 400
ezer forintot biztosítsa a testület. Ezt az
összeget a korábbi években is megkapták, így a testület döntött az átcsoportosításról. Megszavazták azt is, hogy a mûvelõdési házban mûködõ társadalmi szervezetek bérleti díjait elengedik, mert ezt az
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összeget támogatásként amúgy is megkapnák. Pethõ Zoltán tájékoztatta a testületet arról, hogy 18 millió forint plusz bevételt ért el az önkormányzat pályázati elszámolásokkal, ezt a pénzt a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában szükséges
munkálatokra, valamint a Sportjátszótér
mellett 100 darab ciprus elültetésére fordították, és az általános tartalékba is jutott
belõle.
A Baktay tér telekrendezése került napirendre ezt követõen. Demeter István és
Fördõs Dezsõ, a Dózsa György út mellett
üzlettel rendelkezõ vállalkozók fejleszteni
kívánják az egységeket és új, egységes
arculatú, városképbe illeszkedõ épületet
emelnének. Karl Zsolt jelezte, hogy a
Baktay tér és a Dózsa György út sarkán
cukrászdát építene. A testület rendelkezett a telekalakításokról, valamint a szükséges területek értékesítésérõl azzal,
hogy a területre – a terv meghiúsulása
esetére – elõvásárlási és visszavásárlási
jogot is kiköt. Knapp Tibor emlékeztetett a
döntést megelõzõen arra, hogy a pénzügyi bizottság ülésén az elõvásárlási jog

kikötésérõl döntöttek, ezt Kücsön Sándor
is megerõsítette. A képviselõk egyéb település-fejlesztési döntéseket is hoztak, így
válik lehetõvé például az, hogy a református és katolikus egyházközségek tornyos
templomot építtesenek a meglévõ ingatlanaikra.
A testület úgy határozott, hogy egy új, negyedik gyermekorvosi körzetet hoz létre a város területén, mivel ez már sürgetõvé vált. Bereczki Péter, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke egyetértett ezzel, jelezte ugyanakkor, hogy külön
iskolaorvosokra is szükség lenne, ezzel is
lehetne csökkenteni a gyermekorvosok leterheltségén. Pethõ Zoltán elmondta,
hogy az elõterjesztés célja pont a terhek
csökkentése, az iskolaorvosi ellátás megszervezése nem is biztos, hogy a mi feladatunk.
A képviselõk elfogadták a bizottságok
és a Területi Gondozási Központ beszámolóit, majd egyhangú igennel öt évre újraválasztották Táborosi Zoltánnét
a Városi Könyvtár és József Attila Mûvelõdési Ház vezetõi tisztjére. Hajdú Zsolt

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.

a szakbizottság nevében megköszönte a
vezetõnek az eddigi munkáját, Pethõ Zoltán beszámolt arról, hogy egy belsõ ellenõrzés is lezajlott nemrég az intézményben, és mindent rendben találtak.
Emlékeztetett a nyári programok sikerességére is.
A képviselõ-testület elfogadott egy levéltervezetet, amelyben Orbán Viktorhoz,
Magyarország miniszterelnökéhez fordul Dunaharaszti Város Képviselõ-testülete a polgármester útján azzal a kéréssel,
hogy a kormány támogassa Dunaharasztin egy uszoda és egy sportcsarnok felépítését. Az ötlet a polgármestertõl és a jegyzõtõl származik és a miniszterelnök azon
beszéde inspirálta, amely a nemzeti tanévnyitón hangzott el, és a kormány támogatásáról biztosított mindenkit, aki sportcélú beruházáson gondolkodik. A testület
egyhangú döntéssel hatalmazta fel a polgármestert arra, hogy Orbán Viktorhoz forduljon a harasztiak régóta dédelgetett álmával.
A testület ezután zárt ülésen folytatta tovább a munkát.

Figyelem!
A támogatás utalásához
szükséges ellenõrizni
az ügyfél-nyilvántartási adatokat!
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja az egységes területalapú támogatást igénylõ gazdák figyelmét arra, hogy
az elõlegfizetés zökkenõmentes utalása érdekében szükséges ellenõrizni a Hivatal számára megadott minden elérhetõséget, különös tekintettel az e-mail címre, valamint a belföldi fizetési számlaszám
érvényességére.
Az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat a természetes személyeknek (õstermelõknek,
egyéni vállalkozóknak) a G1010-01 jelû „Nyilvántartásba vétel,
vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem – természetes személyek számára” elnevezésû, míg nem természetes személyeknek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01 jelû
„Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása
iránti kérelem – nem természetes személyek számára” elnevezésû
nyomtatványon lehet megtenni. A nyomtatványok elérhetõek a
www.mvh.gov.hu honlapon.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

FELHÍVÁS

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.

Dunaharaszti Hírek – 2013 október

A Dunaharaszti, Mindszenty J. u. 16/b. sz. alatti DMTK
mûfüves pályát szegélyezõ palánk belsõ oldalán
100x200 cm-es hirdetési felületek bérelhetõk.
A bérleti idõszak tárgyév január 1-tõl december 31-ig tart,
darabonként – az MLSZ által meghatározott – 25 000
Ft/év + áfa díjért.
A hirdetéseket kizárólag az MLSZ által erre kijelölt cég
helyezheti fel és távolíthatja el a palánkokról, ennek
költségét a bérleti díj nem tartalmazza és a reklámozót terheli.
Kérjük hirdetési igényüket a fegyverestibor@dunaharaszti.hu
e-mail címre jelezzék.

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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RSD üdülõterületi csatornázás – Hírek
Korábbi híradásainknak
megfelelõen továbbra
is folyamatban van a
kivitelezõ, vagyis a
csatornázást végzõ
vállalkozó kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás. A közbeszerzés folyamatát a közbeszerzési törvény szabályozza, mely az abban elõírtaknak megfelelõen, kiszámíthatóan zajlik.
A beruházás összetettségére való tekintettel az ajánlatok kidolgozása idõigényes. Jelenleg az ajánlattételi dokumentáció mûszaki tartalmát illetõen felmerülõ pontosító, tisztázó kérdések megválaszolása miatt az ajánlattételi határidõ
október 16-ra módosult.
Az ajánlattételi idõszak meghosszabbítása következtében a közbeszerzés lezárása elõreláthatólag novemberre várható. Ezt követõen a kiválasztott vállalkozó részletes ütemtervet fog készíteni a
csatornázás konkrét menetérõl, melyrõl
mindenkit értesíteni fogunk. Ezután kezdõdik meg a kiviteli tervek felülvizsgálata,
ugyanis a jelenlegi tervekben szereplõ bekötéseket illetõen változások következhettek be. (Pl. építményeket bonthattak el,
vagy új épületeket emelhettek.)
A beruházás biztonságos, stabil alapokon nyugvó megvalósulását egyrészrõl
az élõ Uniós Támogatási Szerzõdés biztosítja. Másik részrõl a stabilitást a lakosok által befizetett önerõ képezi, mely jelenleg már közel 800 millió forintot jelent! A befizetett összegek biztonságban
vannak, a lakosság által létrehozott RSD
Víziközmû Társulat bankszámláján,
ahonnan bármilyen kifizetést csak a

Víziközmû Társulat vezetõségének hozzájárulásával lehet kezdeményezni.
A kimutatások szerint az érintettek 84%a valamely fizetési módozatnak megfelelõen fizeti az érdekeltségi hozzájárulást. Köszönjük a projekt megvalósulása érdekében tanúsított jogkövetõ
és egyben környezetbarát, támogató
hozzáállásukat! A fennmaradó 16%-ot
jelentõ ingatlantulajdonostól – az RSD
Víziközmû Társulat Alapszabályának
rendelkezése szerint – adók módjára,
köztartozásként fogják a helyileg illetékes jegyzõk az összeget beszedni.
A projekt megvalósulását sem a támogatási szerzõdés összegszerûsége, sem
véghatárideje nem veszélyezteti, tehát
nem fogunk kicsúszni a véghatáridõbõl, a lakossági önrész nem fog változni, pótbefizetésre nem kerülhet
sor. A közbeszerzési eljárás lezárásá-

Ügyfélszolgálati zöld szám: 06-20-339-9064
Az érdekeltségi hozzájárulások
befizetését illetõen

A beruházás egészét érintõ
általános kérdések esetén

RSD Víziközmû Társulat
ügyfélszolgálat

RSD Parti Sáv
Önkormányzati Társulás

Szabó Ildikó: 06-24-999-240
Lak Gergely: 06-20-971-5250
E-mail: info@rsdvt.hu
www.rsdvt.hu
Személyes ügyintézés:
H-Sze-P: 8.00-12.00
(idõpont egyeztetés miatt
kérem hívjon minket)

Barsi Anita
Tel: 24/520-781
Mobil: 30/651-4871
Fax:06-24-520-770
Mail: info@rsdpartisav.hu
www.rsdpartisav.hu

AUTIZMUS NAP DUNAHARASZTIN
A MOZAIK Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élõ Emberekért
2013. október 25-én 9 és 13 óra között Autizmus napot tart
Dunaharasztin, a Dunaharaszti József Attila Mûvelõdési házban.
A rendezvényen bemutatjuk egyesületünk elsõ kiadványát, mely az
autizmussal kapcsolatos alapvetõ információkat tartalmaz, továbbá
elérhetõségeket pl. autista gyermekeket fogadó intézményekhez, terápiás és diagnosztikai központokhoz Pest megyében.
Elõadókat várunk a Dunaharaszti Bárka Otthontól, a Budapesti Korai Fejlesztõ Központtól, illetve a Lovas Terápia a Fogyatékkal Élõkért Egyesülettõl. Ezen kívül bemutatkozik a Mozaik Egyesület és
az Autisták Országos Szövetsége.
A rendezvényre szeretettel várunk autista gyermekeket nevelõ szülõket és a családokat kísérõ szakembereket. Várjuk továbbá azokat
a szakembereket is, akik normál fejlõdésû gyermekek között dolgozva találkozhatnak olyan gyermekekkel, akiknél felmerül az
autizmus gyanúja. A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az érdeklõdõket kérjük online regisztráljanak az
alábbi linken:
www.kerdoivem.hu/kerdoiv/678935830/

FELHÍVÁS INGYENES
PROSZTATASZÛRÉSRE!
A korábbi, sikeres vizsgálatokhoz hasonlóan 2013. október hónapban is ingyenes prosztataszûrésekre kerül sor Dunaharasztin.
A szûrõvizsgálatokat dr. Török Péter urológus fõorvos tartja, az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának támogatásával,
a Damjanich u. 23. sz. alatti rendelõben,
2013. október 15-én és
2013. október 22-én, keddi napokon,
17–19 óra között.
Emlékeztetõül: a korábbi szûrések alkalmával 10% volt azok aránya
a megjelentek közül, akiknél elváltozás derült ki, ez is igazolja a szûrések jelentõségét, szükségességét.
Kérjük tehát városunk férfilakosságát, különösen az 50 év feletti korosztályokba tartozókat, saját egészségük érdekében minél nagyobb számban vegyenek részt a szûrõvizsgálaton!
Az idejében felfedezett prosztatarák gyógyítható!

További információ:
Kapitány Imola
+36 70/424-8688
mozaikegy@gmail.com
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val, a kivitelezõi szerzõdés aláírásával
egyidejûleg kerül meghatározásra a
beruházás véghatárideje. Az esetleges
többletköltségeket, és a határidõ eltolódásából adódó veszteségeket a Támogató Szervezet viseli.
Már nem sok van hátra és ismét fellélegezhet a Ráckevei-Soroksári Duna-ág,
és a szennyezõdések helyett a megtisztult víz, a gazdag növény- és állatvilág
és a megõrzött páratlan természeti értékek várják a kikapcsolódni vágyókat a
Duna parton.
A beruházás elõrehaladásáról szóló friss
hírekért látogassa rendszeresen a
www.rsdpartisav.hu, és a www.rsdvt.hu
honlapot!
Iratkozzon fel hírlevélre a honlapon keresztül vagy az info@rsdpartisav.hu mail
címen!
Kapcsolat:

Dr. Bereczki Péter,
elnök
Szociális és Egészségügyi Bizottság

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Rákóczisok sikerei
Szeptember 20-án a József Attila Mûvelõdési Ház megtelt gyerekekkel és felnõttekkel. Szavalóversenyre jelentkeztek az
óvodás korosztálytól a felnõttekig bezáróan. Mi is erre a jeles eseményre érkeztünk. Izgatottak voltunk a megmérettetés
miatt. Az elõadókon látszott az alapos felkészültség. Nagy tapsot kaptak a versmondók.
A 4. b osztály néhány tanulója Petõfi Sándor: Csokonai c. versét rendhagyóan egy
jelenet formájában adta elõ. Az ötletgazda Dr. Dieness Zsuzsanna a LAVE elnöke. Színpadra állításában Takács Irén
munkálkodott. Kreatív ötleteivel színesítette a mû elõadását.
Közhelynek számít, de a zsûrinek igen nehéz dolga volt, a nagy létszám és a sok
tehetséges szavaló miatt. A verseny eredményeit meghallva a Rákóczisok fürödtek
a sikerben.
Íme az alsós gyermekek eredményei:

I. hely
Puskás Gergõ 4. a
II. hely Balogh Rebeka 4. b
Különdíj: Kovács Domonkos 3. a

Kücsön Sándornak és Táborosi Zoltánnénak.
Gratulálunk a gyõzteseknek!
Szabóné Kovács Éva
alsós tagozatvezetõ

Köszönjük a lehetõséget a szervezõknek,

Tomana Marika néni emlékére!

Babamasszázs

Mély megrendüléssel vettem tudomásul, hogy szeretett felsõs
volt osztályfõnököm nincs már
az élõk sorában. Idén 20 éve,
hogy elballagtatott minket.
Ha visszagondolok tanulmányaimra akkor legkedvesebb
emlékek 5-8 osztályos koromra
tehetõk, melyben szerintem
Marika néninek nagy szerepe
volt, mert nagyon jól összetartotta a közösséget. Akkoriban
én legalábbis szerettem iskolába
járni, ami meglátszott az érdemjegyekben is. Ebben az idõszakban hosszú évtizedekig tartó barátságok szövõdtek az osztálytársak között.
Elfogadtam tanácsait, ill. útmutatásait, ami lázadozó kiskamaszként nem volt túl egyszerû.
Nem tapasztaltam, hogy különbséget tett volna gyerek és gyerek között. Diákjait
egyformán szerette. Nagyon jól kezelte a felmerülõ apró-cseprõ problémákat, ezáltal megakadályozva kiemelkedõ megoldandó feladatot. Mélységesen tisztelték
a diákok és a szüleik is. Tekintélye volt. Nagyon rendes, segítõkész és türelmes
jelzõkkel jellemezném. Az ÉLETHEZ megfelelõ alapot kaptunk tõle. Nem kívánhattam volna jobb osztályfõnököt. Diákjaihoz való hozzáállása alapján szerintem,
a pedagógusok mintaképe.
2008-ban Dunaharaszti Város képviselõ-testülete határozata alapján munkásságának elismeréseképpen DUNAHARASZTI KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA KITÜNTETÕ DÍJBAN RÉSZESÍTETTE.

A babamasszázs mûvészete idõszámításunk elõtt keletkezett, s azóta számos
kultúra használta a csecsemõk érzékszerveinek fejlesztésére. A modern társadalmakban háttérbe szorult, pedig
általa olyan meghitt pillanatokat élhetünk át, amelyekkel csak gyermekeink
tudnak megajándékozni bennünket.
A babamasszázs sokkal többet jelent
a kicsiknek puszta testi örömnél. Minden édesanya tudja, hogy a babáknak szükségük van az ölelésre, szeretetteljes érintésre. A masszázs egyszerû és kellemes módszer arra, hogy segítsük gyermekeink kiegyensúlyozott, egészséges fejlõdését, a maszszázsfogások által stimuláljuk a bõrt,
ezáltal javítjuk a babák vérkeringését
és a vér oxigénellátását így hozzájárulunk izomzatuk, immunrendszerük
erõsítéséhez. A szülõk az érintéssel
biztonságérzetet nyújtanak a babáknak még saját maguk magabiztosabbá válnak szülõi szerepükben. A
rendszeresen masszírozott babák
nyugodtabbak, kevesebbet sírnak
annak köszönhetõen is, hogy az
anya a masszázsfogások által képes
enyhíteni a pici hasfájását is.
A masszázs során szülõ és gyermek között szoros kötõdés alakul ki. Kutatások
bizonyítják, hogy a csecsemõkorban kialakuló szoros érzelmi kötõdés egy életre megalapozza a bizalmat, a bátorságot a megbízhatóságot és szeretetet.

„Csak az hal meg akit elfelednek,
örökké él kit nagyon szeretnek!”

Pápai Edit
okleveles csecsemõ/babamasszázs oktató
30-488-4325

Marika néni nyugodjon békében!

Dunaharaszti Hírek – 2013 október
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Gyenes Ferenc világbajnok!
került versenyen az ország 85 legerõsebb
versenyzõje vett részt. Kategóriájában itt is
elsõ helyezést ért el. Ezután következett az
Egerben megrendezett GPC Világbajnokság, ahol a 697 versenyzõ vett részt Ausztráliából, Argentínából, USA-ból, Finnországból, Egyesült Királyságból, Izraelbõl
és számos országból. Itt a 110 kg-os súlycsoportban indult, guggolásban és fekve
nyomásban, összetettben új világcsúcsokkal Világbajnok lett. A harmadik gyakorlatban, a felhúzásban 277.5 kg-ot nem sikerült túlszárnyalnia. Most készül az október
30-án megrendezésre kerülõ prágai WPC
Világbajnokságra, ahová 800 versenyzõt
várnak a rendezõk.

Városunk lakója egy szerény versenyzõ,
akirõl a közvélemény eddig nem sokat tudott. Gyenes Feri a maga csöndes, de a
végletekig kitartó módján elérte a csúcsot,
idén szeptember 23-a és 28-a között Egerben megrendezett GPC Erõemelõ Világbajnokságon világcsúcsot állított be és világbajnok lett, mindkét versenyszámban.
Olvasóink tájékoztatására közlünk néhány
fényképet Feri versenyeirõl és 2013-as
eredményeirõl.
Gratulálunk!
Áprilisban elsõ helyezett lett Somorján, a
Szlovák Nemzetközi Kupán. Májusban
Abasáron a Magyar-Szlovák Kupán ismét
elsõ helyezést ért el. Szerbiában, a GPC
(Global Powerlifting Commitee) szervezet
Európa Bajnokságán, a 125 kg-os súlycsoportban világcsúcsot állított be 265 kg-mal,
guggolásban. Június elején, a WPC (Word
Powerlifting Congress) versenyén Portugáliában elsõ helyezést ért el. Erõemelésben
a két szervezetnél tavasszal rendezik az
Európa Bajnokságokat, õsszel a Világbajnokságokat. Nyáron több magyar felkészítõ jellegû kupán indult, mindenhol elsõ helyezett lett. Az õszi WPC Magyar Bajnokságot, amely kvalifikációs verseny is volt
egyben, sikerült a taksonyi általános iskola tornacsarnokában megrendezni. A jól si-
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Feri a Gyenkó Gym-ben edz, az edzõterem
a facebookon is megtalálható:
www.facebook.com/gyenko.gym

ujsag@dunaharaszti.hu
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Hatalmas meccsek, hatalmas sikerek, hatalmas üdvrivalgás
Lezajlott a KÜZDELMEK ÉJSZAKÁJA 8
Dunaharasztin!
Romániából (3 csapat), Szlovákiából, Horvátországból (2 csapat) és Boszniából érkeztek külföldrõl csapatok, magyarhonból
a Dunaharasztiakon kívül Tatabányáról
(wendigo Team), Esztergomból (Kertváros
Kempo
Fighting),
Egerbõl
(Agria
Tekwondo és MMA Klub), Ózdról (Ózdi
Pittbull Team), Budapestrõl (Red Corner),
képviselték magukat a jeles eseményen.
A dunaharasztiak közül mind a négyen jól
vették az akadályt, nevezetesen Horváth
Benjámin, László Tamás, Szombat Patrik,
és Sós Tibor. Már a felvezetõ meccseken
a két kisgyerek Kovács Dominik, és Fodor
István ütközetén látszott, hogy itt kõ kövön
nem marad. Beigazolódott!
Horváth Bendzsa meccsén még még kibírta az ellenfél, László Tominál is ugyan
ez volt, pontozásos gyõzelem.
Szombat Patrik már tüzelte a nézõk hangulatát hatalmas pörölycsapásaival, Sós
Tibi viszont feltette az i-re a pontot. RojsRojs-szal
Lamborghini-vel,
Lotus-al,
Hummer-rel, érkeztek a románok Aradról,
és hoztak egy 145 kg-os, 31 éves, kétméteres szomáliai Judo válogatott, de már

Klub Szlovákia) vs. László
Tamás (Dunaharaszti Kempo
Sport)
Kempo B 2x2 Gyõztes:
László Tamás pontozás
5. mérkõzés: Nagy Gábor
(Taekwondo és MMA Klub
Eger) vs. Nagy Dominik
(Fighting Kempo Esztergom)
Amatõr MMA 2x3 Gyõztes
Nagy Dominik TKO 1. menet
6. mérkõzés: Quatanne
Bogdan (Metalbox, Arad Románia) vs.
Sánta Márk (Fight Klub, Margita Románia)
Amatõr MMA 3x3 Gyõztes: Sánta Márk
TKO fojtás 2. menet
FELNÕTTEK
7. mérkõzés: Nagy István (Bõsi Kempo
Klub, Szlovákia) vs. Schek Csaba (Fight
Klub, Margita Románia)
Amatõr MMA 3x3 Gyõztes: Nagy István
pontozás
8. mérkõzés: Nagy Dávid (Bõsi Kempo
Klub, Szlovákia) vs. Csucsak János
(Aladin Hero Team Románia)
Amatõr MMA 3x3 Gyõztes: Nagy Dávid
TKO hátsó fojtás 1.menet
9. mérkõzés: Gulácsi Norbert (Aladin Hero
Team Románia) vs. Szepesi Gergely József (Wendigo Team)
Amatõr MMA 3x3 Gyõztes Gulácsi Norbert TKO feladás 2. menet

Romániában élõ fekete bõrû versenyzõt,
nevezetesen Fal Omárt. Tibi a kis porfészekbõl kijövõ egyszerû harcosunk hoszszabbításban, a bíró közbeavatkozásával
TKO-val gyõzte le a nagy bajnokot! Kiérdemelten hallgatta a tömeg Ria, Ria, Hungária gyõzelmi himnuszát.
Gratulálunk minden gyõztesnek, és vesztesnek is a remek helytállásért.
EREDMÉNYEK
1. mérkõzés: Kovács Dominik (Dunaharaszti Kempo Sport) vs. Fodor István
(Dunaharaszti Kempo Sport)
Kempo B 2x1.5 Bemutató mérkõzés, döntetlen

10. mérkõzés: Kállai Dániel (Red Corner)
vs. Sztjepan Paszka (Kempo Klub Impact
Nasice, Horvátország)
Kempo A 3x2 Gyõztes: Kállai Dániel TKO
feladás 1. menet
11. mérkõzés: Alter Milán (Taekwondo és
MMA Klub Eger) vs. Borsi Imre (Fight Klub
Margita, Románia)
Amatõr MMA 3x3 Gyõztes: Alter Milán
TKO a ringsarok feladta, elsõ menet
12. mérkõzés: Német Dávid (Wendigo Team) vs. Szolomayer László (Pit bull Team
Ózd)
Amatõr MMA 3x3 Gyõztes: Szolomayer
László KO comb, 2. menet

PROFI MÉRKÕZÉSEK
13. mérkõzés: Jancek Alexandru (Metalbox, Arad Románia) vs. Nikola Kupruvica
(MMA Team Banja Luka, Bosznia Hercegovina)
Profi MMA 2x5 Gyõztes: Jancek
Alexandru TKO hátsó fojtás 1. menet
15. mérkõzés: Szombat Patrik (Dunaharaszti Kempo Sport) vs. Milan Macura
(MMA Team Banja Luka Bosznia Hercegovina)
Profi MMA 2x5 Gyõztes: Szombat Patrik
TKO guillotine fojtás 1. menet
16. mérkõzés: Obenau Tamás (Bõsi
Kempo Klub Szlovákia) vs. Dalibor Gligics
(Obilics Dubica Bosznia Hercegovina)
Profi MMA 2x5 Gyõztes: Obenau Tamás
TKO 2. menet
KÉT FÕMÉRKÕZÉS
17. mérkõzés: Breb Sergiu (Metalbox,
Arad Románia) vs. Szlavisa Koics (MMA
Team Banja Luka Bosznia Hercegovina)
Profi MMA 2x5 Gyõztes: Breb Sergiu KO
gyomor ütés 1. menet
18. mérkõzés: Fal Omár (Metalbox Arad
Románia) vs. Sós Tibor (Dunaharaszti
Kempo Sport)
Profi MMA 2x5 Gyõztes: Sós Tibor TKO
hosszabbítás
A szünetekben különbözõ bemutatókat
láthatott a közönség – többek között
break bemutatót, valamint Topánka Szilárd és tanítványai Kravmaga bemutatóját is.

2. mérkõzés: Atieh Emad (Fight Klub,
Margita Románia) vs. Kiss Dániel
(Fighting Kempo, Esztergom)
Amatõr MMA 3x2 Gyõztes: Atieh Emad
TKO 1. menet
3. mérkõzés: Berki Renátó (Pit bull Team
Ózd) vs. Horváth „bendzsa” Benjámin
(Dunaharaszti Kempo Sport)
Kempo B 2x2 Gyõztes: Horváth Benjámin
pontozás
4. mérkõzés: Döme János (Bõsi Kempo
Dunaharaszti Hírek – 2013 október
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Az én Dunaharasztim…
Meg lehet, hogy jogtalanul kisajátítónak
tûnhet e cím, mivel én nem itt születtem, én amolyan betelepülõ vagyok
„Harasztin”.
Ám mégis – éppen 10 év itt töltött idõ
után –, talán elnézik nekem e „birtoklást” az igazi, tõsgyökeres õslakosok.
Én is feltenném a kérdést, mitõl ismerhetném én jobban a települést, mint õk,
akiknek talán még a dédanyjuk is ide
született?! Nem, nem ismerem én jobban, hanem talán csak másképpen,
mint õk.
Számomra mást jelent az egyre sokasodó épület, a megújuló terek, utcák képe.
Én nem ismerhettem a maga valójában
a régit, nincsenek idekötõ élményeim.
Elsõ emlékem – így 10 év távlatából –
egy késõ tavaszi hétvégi napra esett. Akkor jártam itt elõször, s mi tagadás egy
álmos, vidéki kisváros képe fogadott,
mely éppen a csendességével, emberi
léptékével fogott meg.
Letelepedtünk, azóta itt élünk, ez a hely
lett az otthonunk.
Életem úgy alakult, hogy vagy kényszerbõl, de leginkább az élet kínálta lehetõségek alapján sokszor költöztem, egyszer még „hazát” is cserélnem kellett,
szerencsére csak idõlegesen. Van tehát
tapasztalatom a beilleszkedésben és rutinom az újrakezdésben.
Bár emlékekben nem vetekedhetik DUNAHARASZTI szülõvárosommal, a híres-neves cívis DEBRECENNEL, de
mégis egyre több szállal kötõdöm immáron ide.
Még magamnak is furcsa ez az érzés,
olykor örömteli, olykor meg keserédes.
A magam elhatározásából már nem indulnék újra útnak, másfelé.
Miért is most vetem papírra e sorokat?
Nos, ennek igen csak prózai okai is vannak, vendégül látom régi, kedves debre-

ceni ismerõseimet, akik elõször látogatnak el hozzám, hozzánk, Dunaharasztiba.
Meg szeretnék nekik mutatni mindent,
ami számomra itt fontos, vagy kedves,
vagy egyszerûen csak jólesõn szép
valamiért…
Mivel az idõ szûkre szabott, gondosan
kell hát megterveznem a napot, melyet
a bemutatásra szánok.
Térképpel a kezemben, s tapasztalattal
a fejemben, gondolatban tervezem a
nagy sétát, melyet a valóságban velük
fogok majd végigjárni.
Induljunk el a Baktay-tér gondosan megtervezett és kivitelezett parkján át, de
elõtte reggelizzünk meg itt, a közelben,
az amúgy is ínycsiklandozó illatot árasztó „lángososnál”, egy finom tea kíséretében. Le is ülhetünk a parkba, hiszen indul a reggeli forgatag, s ez bennünket is
mozgásba lendít majd. Innen komótosan, de ütemesen legyalogolunk a Fõ
úton át a Duna partig, közben persze bepillantunk az Anna-ház által körülzárt miniatûr térbe, mely olyan, mint egy kis ékszerdoboz.
Majd elsétálunk a parti sétány felé, ahol
az árnyas fák körülölelte parkban leülünk egy kicsit beszélgetni.
Elõtte azért alaposan felkészülök Harasztiból, nehogy szégyenbe maradjak a
megválaszolatlan kérdések kapcsán.
A távolodó zajokat az idõnként elrobogó
HÉV zakatolása szakítja félbe.
Utunk a Fõ utca másik oldalán egészen
a Szent István templomig vezet. Betérünk egy csendes elmélkedésre, s kijõve a templomkertben még talán marad
egy negyed óránk ebédig.
Déli étkünket a Kis-Duna étterem teraszán fogyasztjuk el, ahol szintén mindig
kellemes a környezet és persze nagyon
finomak az ételek.

Én, Te, Õ, beszélgetünk…
Eltelt a nyár. Ha most visszagondolok, akár a halászléfõzõ versenyre, akár a lecsófõzõ versenyre, vagy bármelyik eseményre a Laffert-kúriában, vagy a Petõfi ligeti rendezvényre,
van valami, amitõl a szép emlékek (például Zsolti elsõ halászleve) valahogy még szebbek
lesznek: együtt volt a város. Beszélgettünk. Mindenrõl, ami érint minket, a jó és a kevésbé jó dolgokról, a gyerekrõl, a családról, barátságokról, a pénzrõl is persze, de elsõsorban a városról, arról, mit lehetne jobban vagy másként csinálni, hogy még jobb hely legyen Haraszti. Együtt voltak ezeken a rendezvényeken polgárok és városvezetõk, nõk és
férfiak, és ami a legfontosabb: ott voltak szép számmal az idõsebbek mellet a fiatalok.
Szó esett persze politikáról is, ne is tagadjuk, nem mindenben volt egyetértés a baráti
beszélgetések során. Volt azonban egy erõ, mely felülemelte a beszélgetõket az országos gondokon-bajokon: a helyi ügyek, a mi közös dolgaink. Újra és újra észre kellett vennünk, hogy bizony lokálpatrióták vagyunk. A régi Harasztiak és a betelepültek együtt törekszenek, hogy az immáron 10 éves város szebb, élhetõbb, kulturában gazdagabb legyen. Nem azzal foglalkoznak az emberek, hogy mi volt x éve, hanem azzal, mi legyen
holnap. Ilyenkor azt gondolom, ha lehet ezt így nálunk, akkor vajon, miért nem lehet
mindenütt az országban? Ha lehet elõbbre jutni úgy, hogy együtt dolgozik miden polgár egy településen azért, hogy az élete jobb legyen, hogy a gyerekének a jövõt adhassa ajándékba, vajon miért nem természetes ez másutt is?
Mi, itt Dunaharasztin felismertük, hogy a csoportok (sportegyesületek, mûvészeti egyesületek, polgári körök, politikai oldalak) mögött emberek vannak, akiket egyetlen cél
vezérel: közösségként dolgozni a városért. Ezek ez emberek lokálpatrióta szellemben
állnak egymás mellett. Jóban, rosszban, és ez a lényeg.
Mikó F. László
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Kávéra, már az impozáns, méltán „mutogatni való” Laffert-kúria kávézójába invitálom barátaimat.
Ez az a hely, mely engem mindig elvarázsol egy kicsit, különösen az ilyentájt
pompázó lila levendulaszõnyeg bódító
illatával és színével. Egy pici Provanceot idéz ide. Az épületegyüttes kívül-belül ízlésesen elegáns. Innen tovább
folytatjuk utunkat, elhaladva a korhû,
szépen felújított Városháza mellett, kisebb mellékutcákon járva városunk új
nevezetességét a Petõfi szobrot tekintjük meg.
S innen már csak egy ugrás – melyet a
világért ki nem hagynék – a Városi
Könyvtár.
Szívemnek ez különösen kedves! Nemcsak az olvasás és a könyvek szeretete
miatt, melybõl akad itt szerencsére bõven, hanem az egész intézmény légköre, hangulata úgy vonz engem mindig,
mint vasat a mágnes. Betérünk csendes, pár perces szemlélõdésre, ismerkedésre és újságolvasásra, majd újra a
Baktay-téren át kedvenc cukrászdámba,
a Marcellába viszem barátaimat. Azoknak az ízeknek, formáknak és illatoknak,
ugyan ki tud ellenállni?!
Visszafelé elhaladunk a Baktay Ervin
Gimnázium épülete mellett, ahonnan a
zeneiskolások hangszeres óráinak kedvesen megmosolyogtató hangjai szûrõdnek ki.
Leülünk még egy kicsit a téri padra.
Kihagyhatatlan a kérdés! Na, hogy tetszik nektek Haraszti? Értitek már egy kicsit, miért kötõdöm egyre több szállal
ide? Az õszinte, igenlõ válaszukban reménykedem.
Én így ünneplem, hogy 10 éve ez az otthonom, az én Dunaharasztim.
Káli Erika

Ruhaosztás
és átvétel
lesz november 8-án és 15-én (pénteki napokon) 16.30-18 óráig a Fõ
út 73-ban, a karitász-boltban (a
Szent István Fõplébánia mellett). Az
elvitt ruhanemûért szerény összeget
elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy
imát kér, lehetõsége
van jelezni ezekben az
idõpontokban a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten szeretetét is szeretnénk
közvetíteni.
Az érdeklõdõket szeretettel és nagy
választékkal várja a
Szent Erzsébet Karitász

ujsag@dunaharaszti.hu
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Hospice Ház épül kistérségünkben
A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (REDUKIDI)
a szigetszentmiklósi járás 14 településén, köztük Dunaharasztiban is mûködõ hospice ellátást, a daganatos betegek
OEP által finanszírozott, ingyenes otthoni ápolását látja el
ápolási eszközök biztosítása mellett.
Ápolási eszközeinket bárki országos szinten igénybe veheti. A megváltozott támogatási rendszerek és megnövekedett
igények miatt várólistát kellett életbe léptetnünk a kórházi
ágyak és tolókocsik kölcsönzésénél. Ezen eszközök 99%-a
jelenleg betegek használatában van.
Pest megyében nagyon magas a tumoros megbetegedések
és a szociálisan rászoruló betegek száma. Szolgálatunk
gondozottjainak 65%-a hátrányos helyzetû. Az emberek
többsége (a megkérdezettek 70-80%-a) nem kórházban,
hanem a saját megszokott, otthoni környezetében, családtagjai között szeretné eltölteni az utolsó napjait. A gondozottak lakáskörülményei sok esetben nem alkalmasak a beteg ápolására, vagy magányos személy, akirõl nem gondoskodik család. Ezért épül Majosházán a 15 férõhelyes
hospice ház. Az intézmény a kistérség 20 településén élõ
daganatos betegek palliatív ellátását fogja biztosítani barátságos, otthonos környezetben. Az építkezés idén nyáron elkezdõdött, az I. ütem szerint a pincével, a fõépület és raktárépület alapozási munkálataival elkészültünk. Mindez köszönhetõen a nagylelkû támogatóknak, akik 2013. augusztus 31-ig 13 008 777 Ft adományt juttattak el hozzánk. Az
építkezés eddigi kiadása 9 218 290 Ft volt.
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A II. ütemben szeretnénk a fõépület falazásával és a zárófödémek építésével elkészülni, ennek anyagköltségeit fedezni tudjuk, azonban a munkadíjak költségével még nem
rendelkezünk.
Bízunk az adományozókban, az épülõ Hospice Ház támogatható „Téglajegy” vásárlásával személyesen Gyöngyösi
Rozália (Református Egyházközség) tel.: 06-20/541-34-51,
Varga Júlia és Skreka Ferencné körzeti nõvéreknél, Kõszegi Ferencnénél tel.: 06-24-370-206, és Knódel Jánosnénál
tel.: 06-30/511-4763.
Adományát banki átutalással is megteheti az OTP-nél vezetett 11742180-20066150 számú bankszámlára – „Hospice
Ház” megjelöléssel. Cégeknek adóigazolást adunk.
A betegeink nevében köszönjük az eddigi
nagylelkû támogatásokat!
Kontha Benõné diakónus – elnök,
tel.: 06-20/58-44-653
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia
2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a.
Adószámunk: 18673539-1-13
Weboldal: www.dunamentidiakonia.hu
Email: diakonia@xnet.hu
Ápolási eszközök kölcsönözhetõk
Tel.: 06-20/311-92-42 (munkaidõben)

ujsag@dunaharaszti.hu
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DMTK Hírek
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.)

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

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 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)

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.)

Felhívás!
Felhívjuk minden 1994-ben és azután született Dunaharasztin és a környezõ településeken élõ gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK labdarúgó szakosztálya
szeretettel várja mindazokat, akik futballozni szeretnének. A folyamatos fejlõdést szakképzett edzõink biztosítják! Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330
Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B) hétköznap délutánonként, vagy
telefonon/e-mailben: 06-24-657-683/dunaharasztimtk@gmail.com
Csapó László

A védõoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekrõl
A 21. század embere számára talán már
feledésbe merült, hogy a védõoltások
bevezetése forradalmi módon változtatta meg az életkilátásokat, csökkentette a
gyermekhalandóságot és növelte a születéskor várható élettartamot. Magyarországon a több évtizede mûködõ, évente
felülvizsgált és aktualizált védõoltási
rendszernek köszönhetõen számos, korábban halálos betegség (járványos
gyermekbénulás, feketehimlõ) eltûnt,
más betegségek (kanyaró, torokgyík,
rubeola, stb.) gyakorisága pedig nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú védõoltási rendszert alkalmazó országokban. A védõoltások gyakran saját sikereik áldozatává válnak, hiszen mind a lakosság, mind az orvosok
tudatából fokozatosan kikopik az adott
betegséggel szembeni félelem. Gyakran
ennek helyét a védõoltások mellékhatásaival kapcsolatos alaptalan félelmek
veszik át.
A mai modern védõoltások biztonságosak és beadásuk összehasonlíthatatlanul kevesebb kellemetlenséggel jár, mint
magának a betegségnek az átvészelése. Az oltások hatásosságát és biztonságosságát gyakran több tízezer emberen vizsgálják, a minõség biztosításáért
pedig a gyártóktól független hatóságok
felelnek, a követelmények rendkívül szigorúak. Hazánkban az aktuális védõoltási rendet szakmai bizottság állítja öszsze a rendelkezésre álló valamennyi
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klinikai vizsgálati eredmény, valamint
az aktuális járványügyi helyzet figyelembe vételével. Egy-egy kutatás eredményébõl nem szabad messzemenõ következtetéseket levonni, az eredmények
összehasonlítása, szintézise elengedhetetlen.
Felelõs szülõként a védõoltások által
megelõzhetõ betegségek következményeit is mérlegelni kell. Az egyik leggyakrabban támadott, úgynevezett Engerix-B
védõoltás a Hepatitis B vírus fertõzés
megelõzésére szolgál, amely világszerte az egyik legelterjedtebb betegség. A
világon 350 millióra becsülik a fertõzöttek számát és évente egymillió ember
hal meg a fertõzés következtében. A klinikai kép a tünetmentes fertõzéstõl – az
esetek kétharmadánál jellemzõ – a májgyulladáson át a májrákig terjed. A tünetmentes fertõzés és a heveny májgyulladás általában gyógyul, utóbbi az esetek
1%-ában halálozással jár, 10%-ában
krónikussá válik. A krónikus betegség
kevés tünettel járó, évekig tartó enyhe
betegség, 10-30%-ban májcirrózisba
torkollik, amely rákos betegséggé alakulhat. A vírust a vér és testnedvek, nyál,
ondó, hüvelyváladék terjesztik. Gyakran
szexuális úton terjed, de mivel küzdõsportok során szerzett sérülések, közös
borotva, fogkefe, törülközõ használata,
tetoválás, akupunktúra, testékszerek felhelyezése is átviheti a fertõzést, nyilvánvaló a tizenéves korosztály fokozott ve-

szélyeztetettsége. A vírust 100%-os biztonsággal kiirtó gyógyszer nem létezik,
ezért különösen jelentõs, hogy a védõoltással 95-100%-os védettség szerezhetõ.
A védõoltások visszautasítása a fertõzõ
megbetegedések elõfordulásának emelkedésével járhat együtt, mely egyaránt
káros az egyén és a társadalom számára is. A fentiek miatt Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve arra biztatja a felelõsségteljes szülõket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, higgyenek a
tudományos és megalapozott tényeknek, valamint kellõ kritikával olvassanak minden védõoltással kapcsolatos
internetes bejegyzést.
Összeállította:
Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Járványügyi Osztály
Felhasznált irodalom:
Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of vaccine - A védõoltás érték” program Fehér Könyve. IME IX.
évfolyam 1. szám, 2010.
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epidemiológiája, diagnosztikája és kezelési lehetõsége.
Hippocrates VII. évf. 2. szám, 2005.
Ferenci T.: Védõoltásokról a tények alapján.
http://vedooltas.blog.hu/
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A DUNAHARASZTI VÁROSI TEMETÕ
HALOTTAK NAPI NYITVATARTÁSA
Október
Október
Október
Október
November
November
November

28-án 8-16 óráig
29-én 8-16 óráig
30-án 8-16 óráig
31-én 8-16 óráig
01-én 8-20 óráig
02-án 8-20 óráig
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 fejtetvesség elleni védekezésrõl
Az új tanév kezdetén nem árt néhány szót ejteni a gyermekközösségekben évrõl évre, folyamatosan elõforduló fejtetvességrõl és a hatékony védekezés gyakorlati megvalósításáról.
A védekezés hatékonysága kizárólag a szülõk-pedagógusok-védõnõk együttmûködése révén valósítható meg, melyben elsõdlegesen a szülõi felelõsséget kell
hangsúlyozni. A fejtetvesség közegészségügyi jelentõsége a vérszívásban, a közösségi halmozódásban rejlik, járványügyi veszélyt nem jelent.
A fejtetû kb 2-4 mm nagyságú rovar, mely serkéit a hajszálakra rögzíti, elsõsorban a halánték – és tarkótájékon. A tetû általában a hajas fejbõrön tartózkodik,
de alkalmilag egyes használati tárgyakon is megtalálható (pl.: fésû, sapka). Jellemzõ, hogy a fejtetves személyeken csak néhány kifejlett tetû található, és csak
ritkán találkozhatunk nagymértékben fejtetves egyénekkel.
Az eredményes védekezés alapja a gondos és alapos szûrõvizsgálat, mely során mindig fel kell térképezni, hogy a tetves személy kitõl kaphatta meg és õ kinek adhatta tovább. A fel nem derített tetves személy ugyanis az egész család,
vagy kollektíva újbóli eltetvesedésének kiinduló forrása lehet.
A szûrõvizsgálatok könnyebben végezhetõk kézi nagyítóval és sûrû fogazatú fésûvel. Kezdetben serkéket keressünk, az könnyebben látható, mint a gyorsan
mozgó, fénykerülõ kifejlett rovar. A serke kb 1 mm hosszúságú, ezüstös-fehéren
csillog, mely a hajszálakra tapad. Életképességérõl úgy gyõzõdhetünk meg, ha
összenyomjuk a két körmünk között, akkor pattanó hangot hallunk. Az elvégzett
vizsgálatok alapján tetves az, akinek fején életképes serke és/vagy élõ tetû található.
A tetvesnek minõsített személy köteles magát alávetni a tetvesség felderítése,
megszüntetése és megelõzése érdekében szükséges eljárásoknak. A védekezéshez tetûírtó és tetûriasztó szerek állnak rendelkezésre, melyek vény nélkül
kaphatók a patikában. Legfontosabb a haj kezelése, de a használati tárgyak egyidejû kezelését is el kell végezni. A tetûírtó szereket mindig a használati utasítás szerint kell alkalmazni. Kezelést követõen különös gondot kell fordítani az elhalt serkék hajszálakról történõ eltávolítására, mely sûrû fogazatú fésûvel, aprólékosan megoldható. A haj serkementessége jelzi, hogy a kezelést gondosan végezték el.
Fontos kiemelni, hogy a fejtetû megfelelõ kezeléssel rövid idõn belül elpusztítható és a serkék is eltávolíthatók, ezért a gyermek közösségbõl történõ kitiltásának sem közegészségügyi, sem jogi alapja nincs. Amennyiben a szülõ irtási kötelezettségét nem teljesíti, vagy a kezelés eredménytelen a közösségben kell a
kezelést elvégezni, melyrõl a szülõt tájékoztatni kell.
Forrás: Epinfo 19. évfolyam 2. különszám.
PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

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
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2013. szeptemberi újszülöttek
Zwick Olivér
Apró Márk
Bagó Tímea
Berengyán Réka
Bognár Gabriella
Burgyán Gergõ
Csikós Alexander
Gábor-Kovács Noel
Gyulai Dorka
Hálik Rikárdó Sándor
Hollósy Bálint
Horváth Adél
Horváth Karina
Királyházi László
Kovács-Almási Emma
Simcsák Örs Csanád
Szabó Ákos
Szabó Ármin
Weidinger Dominik
Weidinger Szófia

09. 27.
09. 19.
09. 04.
09. 13.
09. 30.
09. 14.
09. 15.
09. 24.
09. 06.
09. 20.
09. 27.
09. 16.
09. 23.
09. 16.
09. 14.
09. 03.
09. 18.
09. 24.
09. 18.
09. 18.

2013. szeptember hónapban
elhunytak neve és életkora
Bányai Józsefné
Csordás Bálint
Dencsik Pálné
Fajta Antal
Füstös István Antal
Gudman Ferencné
Harangozó Lajosné
Juhász István
Kiszi István
Matheisz András
Nagy Ferenc
Nyikus Antal
Ottava Ernõ
Tomana Mária
Tóth Péter
Tóth Tihamér
Witzing Józsefné
Zwick Istvánné

élt 68 évet
élt 85 évet
élt 75 évet
élt 82 évet
élt 59 évet
élt 74 évet
élt 59 évet
élt 52 évet
élt 69 évet
élt 62 évet
élt 62 évet
élt 53 évet
élt 88 évet
élt 71 évet
élt 74 évet
élt 60 évet
élt 79 évet
élt 67 évet

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

2013.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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A torokfájástól a kéztörésen át a szívinfarktusig,
avagy a sürgõsségi orvosi ellátás helyzete Dunaharasztin
Szakmai vezetõként szerzett tapasztalataim a dunaharaszti orvosi ügyelet mûködésérõl
Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!
Dr. Békássy Szabolcs vagyok, közel másfél
éve látom el a Haraszti Fraxinus Központi
Orvosi Ügyelet szakmai vezetõi feladatait. A
város vezetõivel egyetértésben szükségesnek
éreztük, hogy errõl az elmúlt másfél évrõl
egy összefoglalást, visszatekintést adjunk
Önöknek. Gáll Sándor úr 2012. novemberében interjút készített velem, mely a
Dunaharaszti Hírekben meg is jelent. Ebben
egy rövid összefoglalást adtam a központi orvosi ügyeletek mûködése kapcsán felmerülõ
kérdésekrõl. Részleteztük a sürgõs szükség
fogalmát, a megfelelõ orvos-beteg, szakápoló-beteg kommunikációt. A megfelelõ kommunikáció az egészségügyi szolgáltató és az
akut megbetegedés miatt ellátásra szoruló
páciens között elengedhetetlen része a minõségi betegellátásnak. Mivel a helyi lap hasábjai is egyfajta kommunikációs csatornaként
mûködnek, szükségesnek érzem, hogy a
kommunikáció további javítása érdekében
egy rövid betekintést nyújtsak Önöknek
ügyeletünk hétköznapi életérõl. Bízom benne, hogy ezáltal a felmerülõ kérdésekre,
problémákra választ kap a kedves olvasó.
Korábban utaltam rá, hogy az orvosi ügyeletek általános mûködésével kapcsolatos kérdésekre a 2012. novemberi lapszámban választ kaptak, így jelen gondolataim a haraszti ügyelettel kapcsolatos konkrét dolgokra
korlátozódnak.
A Haraszti Fraxinus Nonprofit Közhasznú
Kft. több éve lát el központi orvosi ügyeleti
feladatokat Dunaharaszti és Taksony közigazgatási területén belül. Az orvosi ügyelet
évekkel ezelõtti alapítása vonatkozásában
Varga László Álmos barátunk Dunaraszti
sürgõsségi orvosi ügyeleti ellátása iránti elkötelezettsége feltétlenül kiemelendõ. Az
évek során a térség legjobb eszközparkkal és
személyi állományával rendelkezõ sürgõsségi ügyelet alapjait fektette le. 2012 nyarán
ebbe a munkába orvos szakmai vezetõként
csatlakozhattam be. Segítõként sajnos nem
sokáig szolgálhattam mellette, hiszen a közelmúltban sajnos távozott közülünk. Bízom
azonban abban, hogy az ismeretanyag, melyet a részemre átadott, kiegészítve a többéves orvosi ügyeleti munkával, háziorvosi
praxisomban és az Országos Mentõszolgálatnál eltöltött évekkel egy jó alapot teremt számomra az ügyelet vezetését illetõen.
Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8
óráig lát el sürgõsségi orvosi feladatokat.
Kollégáimmal sajnos gyakran tapasztaljuk,
hogy a sürgõs esetek mellett a rendszeresen
szedett gyógyszerek felírásával, krónikus betegségek kapcsán fellépõ problémákkal, valamint egyéb, nem a sürgõs szükség fogalomkörébe tartozó problémákkal is felkeresik ügyeletünket. Ellátatlanul persze beteg
nem maradhat, viszont így elõfordulhat,
hogy az orvos indokolatlan leterhelése miatt
a valóban sürgõs esetekben késik a segítség.
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Ügyeletünkön egy fõ orvos, egy fõ szakápoló vagy mentõtiszt és egy gépkocsivezetõ teljesít szolgálatot egy idõben. A teljesség igénye nélkül, orvosaink közül belgyógyász
szakorvos, háziorvostan szakorvosok, honvéd- és katasztrófa orvostan szakorvos,
aneszteziológus szakorvos jelöltek teljesítenek szolgálatot. Ápolóink vagy a helyi alapellátásban évtizedek óta tapasztalatot szerzett
szakápolók, vagy az Országos Mentõszolgálat (OMSZ) Ráckevei Mentõállomásának
mentõtisztjei közül kerülnek ki. Gépkocsivezetõink kivétel nélkül a térség mentõállomásain szolgálatot teljesítõ mentõgépkocsi-vezetõk soraiból verbuválódnak.
Eszközparkunk példaértékûnek mondható,
az életmentõ eszközök legkorszerûbb garmadája áll rendelkezésünkre. Kiemelném ezek
közül az ekg-defibrillátor készülékünket,
mely az Országos Mentõszolgálatnál a mai
napig használt típussal megegyezõ, az életmentés és diagnosztika szempontjából hatékony készülék. Gépkocsink több éve teljesít
szolgálatot, technikai paraméterei tekintetében azonban még így is kiemelkedõ a térség
sürgõsségi orvosi ügyeletei sorában.
Az Országos Mentõszolgálattal, valamint a
Jahn Ferenc Kórház Sürgõsségi Betegellátó
Osztályával több éve egy háromoldalú együttmûködési megállapodással rendelkezünk,
mely által a sürgõsségi ellátásra szoruló betegeink hatékonyabb, valamint gyorsabb ellátásban részesülhetnek. Az ügyeleten dolgozó
ápoló kollégák feladatai közé tartozik az ún.
triage rendszer fenntartása, mely által a telefonhívások és ambulánsan megjelenõ betegek
sürgõsségi szempontból való osztályozása
történik. Nagy szükség van erre, hiszen nem
ritka, hogy kollégáink egy idõben több riasztást kapnak, s ilyenkor a triage rendszernek
megfelelõen a legsürgõsebb eset kerül ellátásra elsõ ízben. Természetesen ilyenkor elõfordulhat, hogy egy nem komplikált megbetegedés esetén a várakozási idõ megnõhet. A torokfájás problematikája egyértelmûen kisebb
prioritást élvez, mint egy szívizominfarktusra utaló panaszokkal rendelkezõ beteg ellátása. Az OMSZ-szel kötött megállapodás hatékonysága a párhuzamos riasztás lehetõségében mutatkozik meg leginkább. A „triázsolás”
során elõfordulhat, hogy az adott panasszal
egyidejûleg ügyeletünkhöz forduló betegek
ellátási sorrendjében nem lehet különbséget
tenni, az ún. alarmírozó tünetek ellátása nem
tûr halasztást. Lehetõségünk van ilyenkor az
OMSZ riasztására is, így elõfordulhat, hogy
az ügyeleti egység helyett a mentõszolgálat
egysége érkezik a helyszínre. Természetesen
ez egy kétirányú segítõ kapcsolat, ennek megfelelõen gyakori, hogy a 104-es hívószám tárcsázását követõen nem a mentõk, hanem
ügyeletünk egészségügyi személyzete érkezik a helyszínre. Összefoglalva ezen gondolataimat: kérem, ne lepõdjenek meg ügyeletünk tárcsázását követõen, hogy kérdésekkel
fognak találkozni. A kérdések a korábban vázolt triage rendszer megfelelõ mûködéséhez
szükségesek.

Gyakran visszatérõ problematika az orvosi
ügyeletek mûködése kapcsán a közterületi
rosszullétek ellátása. Gyakori visszhang,
hogy az ügyelet nem látja el a közterületen
bekövetkezõ akut rosszulléteket. Önmagában ez így nem igaz, szabad kapacitásaink
függvényében természetesen az OMSZ távolléte alatt szükség esetén részt veszünk a
betegek ellátásában. Alapvetõ tézis azonban,
hogy közterületi (munkahelyek, közterek, utcai balesetek, temetõk, iskolák stb.) rosszullétek esetén az Országos Mentõszolgálat a
104-es hívószámon az elsõként riasztandó
szerv.
Traumatológiai sérülések, zúzódások, húzódások, törés gyanús sérülések, nagyobb hámhiánnyal járó vérzõ sérülések ellátása szempontjából a területileg illetékes traumatológiai ambulancián kap a beteg definitív ellátást.
Az elsõsegélynyújtás (sebkötözés, vérzéscsillapítás) természetesen ügyeletünkön
ilyen esetekben sem maradhat el, viszont a
szakma szabályainak megfelelõ traumatológiai ellátást a fentebb említett ambulancián
veheti igénybe a beteg. A betegek kikérdezését követõen elõfordulhat, hogy egyértelmûnek tûnõ traumatológiai sérülések (kéztörés,
lábtörés stb.) esetén kollégáim a mentõszolgálatot is értesítik egyidejûleg, hiszen a traumatológiai intézménybe történõ beszállításban is az Õ segítségüket vennénk igénybe. Az
ügyelet túlzott leterheltsége esetén így elõfordulhat, hogy egybõl a mentõszolgálat
szakemberei érkeznek a helyszínre, s látják
el betegeinket.
Végezetül kiemelném, hogy telefonbeszélgetéseink minden esetben rögzítésre kerülnek,
így kérdéses esetben ezen felvételek meghallgatásával az adott probléma kivizsgálása
könnyebbé válik.
Ezeken a hasábokon köszönöm meg a
Dunaharaszti Önkormányzat támogatását
(eszközbeszerzések, hozzájárulás a munkafeltételek biztosításához). Enélkül az ügyelet
nem tudna mûködni, ez legalább akkora jelentõségû segítség a haraszti lakosság számára, mint a vérvételi hely mûködtetése.
Bízom abban, hogy kollégáim továbbra is
az Önök megelégedettségére végzik munkájukat. Az orvos-beteg kommunikáció egy
különösen kényes része a betegellátásnak,
melybe idõnként „súrlódások”csúszhatnak
be. A páciensek részérõl a betegségektõl
való szorongás, a kollégák részérõl pedig a
túlzott leterheltség idõnként hibás kommunikációs technikákat szülhet, melyek félreértésre adhatnak okot. A magam részérõl
arra törekszem, hogy ezen „súrlódások”,
kommunikációs problémák a minimális
szinten maradjanak, az önök minõségi sürgõsségi betegellátása pedig továbbra is magas szakmai színvonalon folyjon Dunaharasztiban.
Jó egészséget kívánva:
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In memoriam Varga László Álmos
„Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.”
Szól az ige Pál apostol Timóteushoz írott II. levelében.
Nehéz szívvel írom e sorokat, hiszen egy olyan személytõl kell búcsúznom, akitõl az orvosi ügyelettel kapcsolatos
szakmai tapasztalatok mellett olyan alapvetõ emberi-erkölcsi értékeket kaphattam, melyek egész életemet végig fogják kísérni. Az Istenbe vetett hited birtokában – melyrõl baráti beszélgetéseink során oly sokszor szóltál – elmentél
közülünk, hogy lelked megnyugvást találjon. Személyedben egy olyan embert ismerhettünk meg, aki elkötelezett
vezetõje volt ügyeletünknek, a betegellátás zavartalan mûködése mellett fontosnak tartottad kollégáid megelégedettségét munkavégzésükkel kapcsolatban. Fontosnak tartottad a megfelelõ munkakörülmények mellett a jó munkahelyi kollektíva meglétét. Könnyes szemmel gondolunk viszsza a szokásos év végi, karácsony elõtti összejöveteleinkre, ahol könnyed beszélgetéseink alkalmával lehetõségünk nyílt egymás megismerésére, gondjaink, problémáink felszínre hozatalára. A jövõben nélküled kell megtartanunk a rendezvényt, nélküled szólalnak meg a szirénák az
ügyeletes autón. Szívünkben, lelkünkben azonban örökké
velünk leszel, a szirénák pedig érted is fognak szólni a jövõben.
Szeretnénk köszönetet mondani Neked.
Búcsúzunk Tõled Álmos!
A Dunaharaszti Orvosi Ügyelet dolgozói nevében:
Dr. Békássy Szabolcs

A szolárium nem csak barnít!
A magyarok több mint kétharmada szenved D-vitamin-hiányban tél végére. Ez komoly veszélyforrás, mert a D-vitamin a szervezet egyik legfontosabb hormonjának, a D-hormonnak az elõanyaga. Ennek hiányában a csontok törékenysége fokozódik, az esések száma megnõ, az immunrendszer károsodik, a szív és érrendszer mûködése romlik,
a depresszióhajlam nagyobb, sõt számos rákos megbetegedés kockázata is fokozódik. Gyermekkorban a csontok fejlõdése mellett a megfelelõ immunválasz kialakulásához és
sok felnõttkori betegség megelõzéséhez elengedhetetlen a
megfelelõ D-vitamin-pótlás – hangsúlyozza az orvostársaság.
A Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság
(MOOT) szerint a D-vitamin-hiány civilizációs megbetegedés, oka a megfelelõ mennyiségû UV-B sugárzás hiánya.
Télen a beesõ napsugárzás olyan kevés UV-B sugárzást
tartalmaz, hogy az nem elegendõ D-vitamin-képzésre.
UV-A: szép és egészséges napbarnított megjelenésért
UV-B: a melanin és D-vitamin termelés elõsegítésére
kék fény: a tiszta és hibátlan bõrért
vörös fény: a bõr fiatalításért és a ráncok kisimításáért
(csak a Collatan szoláriumcsõ sugározza)
Mi az a Collatan csõ?
A kollagén a bõr legfontosabb alkotórésze, a teljes szervezet fehérjéinek 30%-át és a bõr fehérjéinek 75%-át adja.
Szerepe a bõr szerkezetének erõsítése, a feszesség fenntartása.
25 éves kor után a bõr természetes regenerálódási képessége csökken, a bõr veszít rugalmasságából. Ennek
eredményeképpen bõrünk kiszárad, érzékenyebbé válik,
megjelennek a ráncok, a bõrkép fáradttá, petyhüdtté válik.
Az egyedülálló fényterápiát biztosító csõ a 618-633 nm-es
tartományban létrejövõ sugárzással olyan piros fényt hoz létre, amely a bõr mélyebb rétegeibe hatolva serkenti a kollagén újratermelõdését, ráadásul gyulladáscsökkentõ
hatása révén rendkívüli hatással van a sebek, hegek regenerációjára is. A megfelelõ gyakorisággal igénybe vett kezelések eredményeképpen a bõr újra hidratálttá válik, a
szarkalábak kisimulnak, a ráncok mélysége csökken, az
általános bõrkép fiatalosabbá, simábbá válik, a bõr tapintása selymes, puha.
Csövek az UV-tartományban is sugároznak, tehát a kezelés nem csak bõrfiatalító hatású, hanem még barnít is! A finom, esztétikus barnítás a bõrfiatalító hatással párosulva,
mint minden fénykezelés, rendkívül jó hatással van az általános közérzetre, revitalizáló, energetizáló, anti-depresszív
hatású.
Nem csak a húsz éveseké a világ!
FONTOS! A 40 év feletti korosztálynak napi szinten ajánlott
a D-vitamin bevitel!
Az új innovációknak – az EU 0,3 W/m2 szolárium csövekkel
és a perc alapú egységeknek – köszönhetõen a szoláriumozás egy új, eddig nem ismert dimenzióba lépett.
Nem csak barnulunk, hanem immunrendszerünket is
erõsítjük.
A WHO ajánlása szerint ajánlott szoláriumozás, csak a D-vitamin-pótlására, bõrtípustól függetlenül (nem a barnuláshoz
szükséges idõ):
szeptember 10-13,31 perc/hét
október
11-14,33 perc/hét
november 11,873-14,33 perc/hét
december 13-15,73 perc/hét
január
13,5-16,33 perc/hét
február
12,125-14,67 perc/hét
március
11,5-13,91 perc/hét
Nemesné Gelencsér Veronika
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Tisztelt Partnereink!
Lakossági zöldhulladék-gyûjtés
Dunaharaszti, 2013. õsz reggel 5:00 órától
november 16. szombat
Gyárköz utca - Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb oldala - Bethlen Gábor utca - Haraszthy Ferenc utca - Egry József utca - Paál László utca - Zágonyi
Károly u. - Zsálya u. - Levendula u. - Király köz - Pitypang u. - Homoktövis u. - MÁV alsó utca közötti terület
november 17. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva)
jobb oldala - Vasút utca - Móricz Zsigmond utca - Temetõ utca - vasúti sín - Bárka utca - Duna-Tisza-csatorna Fõ út közötti terület.
Figyelem! A Fõ úton a zöldhulladék-gyûjtést következõ szombaton, november 23-án végezzük!
november 23. szombat
Fõ út - Sport-sziget- Hókony-sor - Paradicsom-sziget Duna sétány - Duna utca - Alsó Duna sor - Ibolya utca Soroksári út - Fõ út - Károlyi Mihály út - dr. Pósta Sándor utca - Las Torres utca - Csokonai utca - Szondy
György utca - Kõrösi Csoma Sándor utca - Móra Ferenc
utca - Eötvös köz - Eötvös Károly utca - Baross utca Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva)
bal oldala közötti terület
november 24. vasárnap
Határ út - Vércse utca - Mandula utca - Kikelet utca Határ út - Orgona utca - Tavasz utca - Határ út - Knézich utca - Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala - Kandó Kálmán utca közötti terület
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlõt,
hogy a levelet, valamint a füvet a gyûjtést megelõzõ
nap zsákokban tegyék az ingatlanok elé.
Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és
kötözzék össze.

A zöldhulladék-gyûjtés reggel 5:00 órakor kezdõdik!
Azon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyûjtés látható megtörténte után, elszórtan zöldhulladék maradt ott, nem tudjuk figyelembe venni.

Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el!

Multiszint Kft.
Hulladékszállítási közszolgáltató

Dunaharaszti Nyelvkuckó
Erzsébet utca 26.
Beszédcentrikus, szórakoztató
ANGOL, NÉMET, OLASZ és OROSZ nyelvórák,
óvodástól a felnõttig!
www.dunaharasztinyelvkucko.hu
06-30-47-22-355

Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.

