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Napközis református hittan tábor

A nagy érdeklődésre való tekintettel megismételjük

A fátyol titkai

című színházi produkciónkat
Az előadás Időpontja: szeptember 11. péntek, 20.30

„Milyen vagyok, Istenem?” címmel
szervezte a Dunaharaszti Református
Egyház Keményné
Váradi Erzsébet hittan tanító vezetésével a nyári napközis hittan tábort.
A tábort
július 29-július 03-ig 62 gyermek valamint 20 önkéntes segítő és ifis részvételével tartottuk.
A reggeli tornát követően közös reggelinket elfogyasztva a délelőtt tornával és sportos
játékokkal indult, amelynek kiváló helyszint biztosított a templom
gyönyörűen kialakított füves udvara. Foci, kidobós, ping-pong, tollas,
tánc, labdajátékok adták a lehetőséget a sportolásra, mozgásra. Ezzel
egy időben a templomban kórus próbák zajlottak. Rövid pihenő
és egészséges (gyümölcs, zöldség) tízórai után közös éneklés és egy bibliai
történet színpadi
feldolgozása következett lelkes ifisek
előadásában. Ezután Faragó Csaba
lelkipásztorunk a gyerekek nyelvén
szólva tovább segítette a történet
megértését, értelmezését. Csaba bácsi elmagyarázta a gyerekeknek, hogy
Jézusra kell hallgatniuk, mert Ő mindig mellettük áll.
A délelőtti program csoportfoglalkozásokban teljesedett ki, ahol a gyerekek a bibliai történeteket beszélték
meg csoportvezetőik vezetésével, egy-

egy aranymondás megtanulásával
zárva. Bár a közösségi termek kialakítása, felújítása még nem fejeződött
be teljesen, de már most kényelmesen
elférve tudtuk használni, öt gyerekcsoporttal az új helyszíneket.
A bibliai történetek a következők voltak:
-A vakon született meggyógyítása,
-Bálám szamara,
-A keserű víz édessé válik,
-A jó pásztor.
A gyerekek mindvégig jól tudták
használni érzékszerveiket a bibliai
történetek mondanivalójának megértéséhez és átéléséhez .A cél az volt,
hogy a bibliai történetek mondanivalóját átültessük a gyerekek életébe
is. Mindezt tovább segítették az ebéd
utáni ízes-szagos és nagyon izgalmas
programok.
A” szemfüles napon„ textil festéssel
egyen-pólót és kitűzőt készítettek a
gyerekek a Dunaharaszti református
templom sziluettjével .
A”láthatatlan színházban” látásuk
kivételével egyéb érzékszerveiket
használva a bátor jelentkezők az utolsó vacsorától a feltámadásig élhették
át Jézus történetét.
A „szájtáti napon” biciklitúrát szerveztünk a taksonyi tanösvényhez és a
Musztáng lovardához.
Az „illatos-ízes” napon a Ruff pékség
Wesselényi utcai üzemében jártunk.

Korom Sanyi bácsi és Niki vezetésével a gyerekek tésztát gyúrtak, ízleltek, sütöttek. Külön köszönet a szívélyes vendéglátásért és a türelmes
oktatásért. Perecet, fonott kalácsot ,
brióst, de akár teknősbékát is megtanulhattunk formázni a kiváló pékmestertől :Sanyi bácsitól!
Csütörtökön vendégül láttuk a Gyermekjóléti Szolgálat napközis táborának résztvevőit (76 gyerek) és egész
nap a Napraforgók Evangéliumi Játszóház szervezésében közösen énekeltünk, bűvész bemutatón vettünk
részt, ugrálóváraztak, vizes játékokat
játszottak, óriás buborékokat készítettek, játszhattak az érdekes lebegó
labdával és kézműveskedtek
a gyerekek. Szeretnénk itt megköszönni a Dunaharaszti Önkormányzat anyagi támogatását, ami nélkül
ez a nap nem jöhetett volna létre.
Pénteken már főleg a késő délutáni
előadásra készülődtek a táborozók,
ahova meghívtuk a szülőket. A bemutatón kis ízelítőt mutattak a gyerekek a táborból: énekek, tánc, napok
témáinak bemutatása. A vasárnapi
istentiszteleten a gyülekezet is kapott betekintést a tábor életéből.
A tábor profi szervezéséért Keményné Erzsike, a lebonyolításért az önkéntesek és az ifisek munkáját köszönjük!
Miszlainé Koppány Imola

Olimpiai WTF Taekwondo edzések indulnak, 2015. szeptember 04. péntektől,
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kis tornatermében
Az edzések időpontja: Kedd és Péntek 17.00-tól 18.00-ig Weblap: http://hbsetaekwondo.hu

Helyszín: Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház.
Jegyek 550Ft vételár ellenében megvásárolhatók a Mannheim
Squash Clubban, illetve az Önkormányzat titkárságán.

Testületi ülés
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 7-i rendkívüli ülése
Napirendi pontok:
1. Önkormányzati ASP Központhoz
történő csatlakozás
2. Víziközmű szolgáltató váltás
3.Településrendezési szerződés megkötése a Loacker Holding Kft. új telephelyének kialakítására
4.Javaslat a Damjanich u. 23. szám
alatti ingatlanban rendelő bérlésére
5.Ingatlanvásárlással kapcsolatos kérelem
6.Pótelőirányzatok felhasználása
Döntések:
1. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Dunaharaszti Város Önkormányzata
csatlakozik az Önkormányzati ASP
Központhoz, a szakrendszerek közül a
Helyi adórendszer, az Iratkezelő rendszer, az Önkormányzati portál, az Ipari és kereskedelmi rendszer és a Keretrendszeri alkalmazásokat szándékozik
használni.
2 A víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény (Vksz tv.)
alapján a helyi önkormányzatnak vezető felelőssége, hogy gondoskodjék a
település biztonságos vízellátásáról,
szennyvíz-elvezetéséről és –tisztításáról.
A közmű üzemeltető vagyon a Dunaharaszti Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, melyre vonatkozóan bérleti-üzemeltetési szerződést kötöttünk
a DPMV Zrt-vel.
A DPMV Zrt működése így feltételezhetően hosszú távon nem finanszírozható, hamarosan a tulajdonosaknak
jelentős összegeket kell befizetni, ha a
működtetés feltételein nem változtatnak. Az üzemeltetésben is egyre több
probléma adódott, legfőképpen azért,
mert a Dunaharaszti Üzemigazgatóság
önállóságát, anyag- és munkaeszköz ellátottságát jelentősen lecsökkentették.
Mindezek miatt előzetesen tárgyalásokat folytattunk állami tulajdonban
lévő víziközmű üzemeltető Társaságokkal, megteremtve a városunknak azt
a lehetőséget, hogy olyan üzemeltetőt
válasszon, aki képes és alkalmas a tartós működtetésre, kellő anyagi fedezettel rendelkezik a szükséges fejlesztések elvégzéshez és kölcsönös előnyök
mentén tudunk velük megállapodásra
jutni.

Az állami tulajdonú víziközmű társaságok közül a Város számára legkedvezőbb feltételeket a Északdunántúli
Vízmű Zrt-től kaptuk, így november 1-től a Város Önkormányzata az
Északdunántúli Vízmű Zrt-vel köt bérleti-üzemeltetési szerződést.

5. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Dunaharaszti 5296 helyrajzi számú, 2330
Dunaharaszti, Fő út 85. szám alatti
ingatlan önkormányzati részét értékesítésre nem hirdeti meg.

3. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Loacker
Holding Kft a telepítési tanulmánytervében bemutatott településfejlesztési
célját, megbízza a polgármestert a településrendezési szerződés megkötésével a következő szempontok szerint:
Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 30/A. §-a szerint megkötendő
településrendezési szerződés kötelező
rendelkezései:
A Loacker Holding Kft szerződésbe
foglalandó kötelezettségei:
1. A Szabályozási Terv általa igényelt
módosításának költségeit vállalja, azt
az Önkormányzatnak megfizeti.
2. A telephelyéhez szükséges valamen�nyi infrastruktúrát a saját költségén
valósítja meg.
Az Önkormányzat szerződésbe foglalandó kötelezettségei:
4. 8605 hrsz-ú út (Ganz Ábrahám út)
és 0177 földút a 8601/1 hrsz-ú ingatlanon keresztül történő összekötését
szolgáló út szabályozást megszünteti,
a folyamatban levő település rendezési tervezés a módosítással kapcsolatos
többletmunkáját megrendeli.
5. Döntéseivel elősegíti a 8601/1 hrsz-ú
ingatlan területén a Loacker Holding
Kft által megvalósítandó újrahasznosítható hulladék kezelő telep megvalósítását.
Szerződő felek megállapodása
1. Kölcsönös előnyök eléréséért együttműködnek Dunaharaszti újrahasznosítható hulladék gazdálkodásában.

6. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola
Tagintézményeként épülő, 10 tantermes
iskola beruházásának, az 1523/2015.
(VII.31.) számú Kormány határozattal átvállalt állami finanszírozása miatt felszabadult bruttó 79.779.176,- Ft
2015. évi felhasználását és ezt az ös�szeget megemelte 9.000.000.-Ft-al a
következő feladatok elvégzésére:
- A Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola kivitelezéséhez, használatbavételi eljárásának lefolytatásához,
valamint a beüzemeléséhez szükséges
feladatok elvégzése bruttó 42.000.000,Ft összegben.
- A 2015. szeptember 11-13.-áig tartó
városi rendezvény megtartása bruttó
2.000.000,- Ft összegben.
- A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tornatermi ablakainak
cseréje és árnyékolása, a Rákóczi utca
1-3 szám alatti ingatlanon található
első épület teljes körű belső festése, valamint a hátsó épületben fejlesztőszoba
kialakítása bruttó 13.000.000,- Ft ös�szegben.
- A Bezerédi utcai játszótér korszerűsítésére bruttó 8.300.000,- Ft összegben.
- Rákóczi utca 1-3. szám előtti közterületen és az ingatlanon belül a bejáratig járdaépítése, az ingatlan előtt az
útpadka murvás kialakítása, valamint
a Kandó utca 12. szám alatti ingatlanon lévő épület bontása és parkolók kiépítése bruttó 23.000.000,- Ft összegben.

4. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Damjanich utca 23. szám alatti
ingatlanban rendelő bérlésére” című
előterjesztést és támogatja bérleti szerződés megkötését 2015. augusztus 1.-ei
dátummal, határozatlan időre, a 2330
Dunaharaszti, Damjanich utca 23.
szám alatti ingatlanban, 5 háziorvos
számára rendelő helyiség biztosítására
260.000,- Ft + ÁFA/hó bérleti díjért.

Továbbá Dunaharaszti Önkormányzat
Képviselő-testülete felhatalmazta a
Polgármestert az elektromos hálózatok felmérési jegyzőkönyveiben feltárt
hiányosságok azonnali kijavítására, a
megfelelő ajánlatkérések alapján maximum 6.000.000,- Ft + ÁFA értékben a
szerződések megkötésére.

Bővít az MAN Dunaharasztiban

Közel húsz évvel az után, hogy az
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi
Kft. megnyitotta Dunaharaszti határában magyarországi központját, új
oktató- és irodaépülettel bő-víti telephelyét. Az új komplexum alapkövét
július másodi-kán, ünnepélyes keretek
között helyezték el.
Az új épület közvetlenül az eddigi
telephely szomszédságában készül el
és nem csak a korszerűsítést szolgálja majd. A mostani épület szűkössé
vált már a kirendeltségi és importőri
funkciók együttes működtetésére.
Az új irodaépü-let befejezése után
számos funkció átkerül az új helyre,
mint pl. a buszérté-kesítés, a használt járműértékesítés, az igazgatóság, a marketing, HR, gaz-dasági
osztály, stb., valamint elkészül majd
a prémium márka presztízséhez méltó gépjárműátadó és modern oktatóközpont is.
Reinhard Faderl a cég ügyvezető
igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, régi álom válik valóra a beruházással. „– Több mint ezer új járművet értékesí-tünk ebben az évben,
a használt járművekkel együtt ez a
szám elérheti majd az 1500-at. Ez
pedig indokolttá tette a szervizszolgáltatások bővítését, vala-mint kollégáink oktatási rendszerének fejlesztését is. Mi hosszú távra terve-zünk
Magyarországon, amelyre ez a több

mint 700 millió forint összértékű beruházás is kitűnő bizonyíték”.
Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. vezetője kitért arra is,
hogy a Volkswagen-csoporthoz tartozó márka magyarországi beruházása
maximáli-san élvezi az anyavállalat
bizalmát és egyben új munkahelyeket is teremt a cégnél.
Csonth Tamás a cég gazdasági igazgatója a fejlesztés szervezeti és gazda-sági eredményeire hívta fel a figyelmet. „ – Importőri feladatainkat
ezt köve-tően sokkal könnyebben és
hatékonyabban láthatjuk el, miközben a dunaha-raszti kirendeltségünk
is sokkal kényelmesebben végezheti
az ügyfelek ki-szolgálását. Prémium márkához és termékhez méltó
komplexumot építünk. Oktatási központunk a saját kollégáink, illetve a
sofőrök képzése során is na-gyon fontos szerepet tölt be, és az új gépjárműátadó is tükrözni fogja az érté-keinket. Ez a beruházás kitűnő alapot
ad a további fejlődéshez.
A látványos épületet az Óbuda Csoport tervezte, a kivitelezést pedig a
Merkbau Építőipari és Kereskedelmi
Kft. végzi. A tervezők és a kivitelező képviselői kiemelték, hogy nagy
hangsúlyt fektettek az innovatív,
prémium márkához illő tervekre, valamint hasonlóan ügyelnek a minőségre is az épít-kezés során. A munkafolyamatok kapcsán felhasználnak

majd 1500 köbmé-ter betont, 120
tonnányi acélt, 700 négyzetméternyi
üveget. Ezeknek is kö-szönhetően
készül el nagyjából öt hónap múlva
1300 négyzetméternyi iroda, a 220
négyzetméteres csarnok, 2900 négyzetméternyi út, valamint 29 parko-lóhely.
A tervek szerint az építkezés novemberben fejeződik be, a használatbavételi engedélyek megszerzése után az
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi
Kft. munkatársai még idén birtokba
is vehetik a komplexumot.
Az MAN Csoport Európa egyik vezető ipari szereplője a szállítmányozással kapcsolatos techno-lógiák területén. Mint a kamionok, buszok,
dízel motorok, turbinák, és speciális
hajtóművek szállí-tója, az MAN világszerte körülbelül 52 500 embert
foglalkoztat. Részlegei az érintett piacokon ve-zető szerepet töltenek be.
Fotó:
Az építési terveket, cégismertetőket,
napi sajtót, pénzérméket tartalmazó
időkapszulát Csonth Tamás az MAN
Kft. gazdasági vezetője, Dr. Bereczki
Péter Dunaharaszti alpolgármestere,
Darabos Márta az Óbuda Épí-tész
Stúdió Kft. ügyvezetője, Reinhard
Faderl az MAN Kft. ügyvezető igazga-tója és Knáb János a Merkbau
Kft. műszaki igazgatója helyezték el
az alap-ba.
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Köszönet '15 Foltvarázslók

Befejeződött a Damjanich utcai
Orvosi Rendelő
felújításának első üteme

Gyönyörű, üde képet mutat a váróhelyiség új megjelenése kényelmes, korszerű székeivel, kellemes falszínével,
modern vonalú információs tábláival. A burkolat megváltoztatása egységesebb teret varázsolt elénk, mintha
megnőtt volna az alapterület. Eltüntettek egy hatalmas,
használaton kívüli szekrényt, lefestették és hangszigetelték a rendelők ajtóit. A kert átváltozása talán még
szembetűnőbb. Igaz, hogy meg kellett válni hatalmas,
árnyat adó fáinktól, de a kertészek bokraikkal, újraültetett fáikkal és kényelmes padjaikkal csodát tettek.
Minden belépő betegünk el van ragadtatva, igaz sokan
azt hitték eltévedtek, mert nem találták a megszokott
képet. Köszönjük a sorompót a dolgozók nevében, hiszen sokszor nem tudtunk leparkolni, mert a betegek is
behajtottak az udvarra. Jelenleg a betegparkoló is oly
mértékben megnövekedett, hogy könnyedén találhatnak
helyet. Az ellenkező oldali kertecskénk megmaradhatott

eredeti, kissé vadregényes formájában. Az ügyeleti szolgálati gépkocsi garázsa is megfelelőbb helyet kapott.
Tudjuk, hogy a munkálatok közben problémák adódtak,
hosszabb lett a felújítási idő, de mi dolgozók a kényszerű
„albérletünket” szó nélkül tűrtük, mert láttuk, hogy a
végeredmény megéri. Reméljük a betegek is így gondolják, nekik sem volt egyszerű az orvoshoz járás.
Az ígéretek szerint lesz egy második ütem, amikor is a
rendelőhelyiségek kapnak új arculatot. Türelmesen kivárjuk.
Külön öröm látni, hogy a városunkban máshol is szépülünk. Csodálatos lett a Városházával szemközti park is
gyönyörű szökőkútjával, mozaikjával.
Köszönjük!
Dr. Kozma Magdolna
Kollegiális vezető orvos

FELHÍVÁS
Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre
Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
módosításáról szóló T/4972. számú
törvényjavaslatot.
A törvénymódosítás - kibővítve az
eddigi jogosultak körét - támogatást
kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban
elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve
mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi
honvédség és csendőrség kötelékében
szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól,
hogy a II. világháborút lezáró Párizsi
Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.
A törvénymódosítás megnyitja a hadi-

gondozotti jogosultságot azon magyar
állampolgárok - volt hadiárvák, volt
hadigyámoltak és volt hadigondozott
családtagok – számára is, akiket 1949.
január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását
nagykorúvá válása miatt, vagy 1949ben politikai okból megszüntették,
kérelmét elutasították, vagy kérelmét
politikai okból elő sem terjesztette.
Azon hadiözvegyek is a gondozottak
körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam
polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.
A rendszeres havi járandóságot igé-

nyelni lehet a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és
Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros
Kormányhivatalánál.
Az eljárás során a jogosultság hadi
eredetét egykorú szolgálati, katonai,
kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt
érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal
dönt, amelynek alapján a kérelmező
lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani,
vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek
hiányában önállóan

110 gyermek részvételével június 29 - július 3-ig megtartottuk az immár hagyományos napközis, kézműves karitásztáborunkat. Jó időt „fogtunk ki”, ami megalapozta a hét
programjait, amelyek változatosak voltak, amint a mellékelt
fotók - Helméczy Richárd alkotásai - is mutatják. Köszönet
érte mindazoknak, akiknek az összefogásából megszülethetett az idén is ez az remek időtöltés a Szent István Katolikus
Plébánián! Jó, hogy mindig számíthatunk rájuk és persze
a gyermekek is számíthatnak a sok-sok önkéntes segítségre,
mert nélkülük nem sikerült volna ilyen kellemes, szórakoztató hetet megszerveznünk.
Köszönjük Dunaharaszti Város Önkormányzatának pályázati támogatását! Köszönjük Gintner Orsolya hitoktató pályázatírását, amely által a Szent István Katolikus Plébániát
korszerűsíthettük! Köszönjük John Fajta adományát, amelynek a segítségével klímát szereltettünk a közösségi terembe a
forróság ellen! Jól jött az Váci Egyházmegyei Karitász támogatása is, hála nekik és plébánosunknak Láng Andrásnak!
Köszönjük a Kreatívdiszkont Kft. játék- és kézműves-eszköz
támogatását! Köszönjük a Ruff Pékség finom kenyerét, Dr.
Tömösy László mézét! Köszönjük Herceg János technikai
bravúrjait! Köszönjük a Haraszti Íjász Club és Ambrus István, valamint nagyszerű lova Csenge önkéntes szolgálatát a
rekkenő forróságban! Köszönjük Karsainé Zsuzsa rengeteg
plüssajándékát, amely a „zsákbamacska”-játék formájában
került a gyerkőcökhöz! Köszönjük a fiatalok: Gintner Bence, Helméczy Richárd, Katona Kitti, Leéb Zsófi és Anna,
Marosi Petra és Réka, Páldi Melinda és Tamás és nem utolsó sorban Varga Bence segítségét! Köszönjük Farkas Anikó
Hedvig frissítő reggeli tornáját, hastáncát; Erdélyi István,
Balogh Sándorné gyermekfelügyeletét; Bácsi Imréné, Desits
Katalin, Huszár Csabáné, Kovács Ilona, Lőrincz Erzsébet
csodás kézműves alkotásait, amelyekkel gyermeknek-felnőttnek örömet szereztek! Köszönjük, hogy a KisDuna Tv
megtisztelt bennünket a látogatásával, hogy a táborról tudósítsanak. Köszönjük a szülők, nagyszülők: Berecz István,
Brittnek apuka, Haranginé Takács Katalin, Juhász apuka,
Kocsis György, Szabó Szilvia és még sokan mások táborépítését és bontását! Köszönjük az elképesztő mennyiségű
palacsintát Jakabné Margitnak és Zwickné Áginak (és a
karitásztagoknak), természetesen mind egy szálig elfogyott!
Ha valakinek a nevét véletlenül kihagytuk, nem szándékos,
mindent köszönünk mindenkinek, mert minden nagyon jól
sikerült – ez a szeretetnek, összefogásnak az eredménye - és
ezt a gyermekek állapították meg. Mindig nehezen válunk
el egymástól mi felnőttek és gyermekek, mert úgy érezzük,
hogy most tudnánk igazán belejönni a „táborozásba”!…de…
reméljük: jövőre találkozunk ugyanitt…!
Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász

Foltvarró tábor Szigetszentmiklóson a Czuczor - szigeten.
Csoportunk tagjai 2015-ben is
szorgoskodtak. Az idei évben többen is tanfolyamokon vettünk részt,
melyek tapasztalatait a négy napos
táborban adtuk át egymásnak.
Vidám főzőcskézés mellett folyt a
munka. Varrtunk táskákat, eszköztartó dobozokat, neszeszereket.
Megismerkedtünk új technikákkal
és anyagokkal . A nagy meleget

enyhítette, hogy a Duna-parton lehettünk. Átvészeltünk egy felhőszakadást is, de a hangulatot ez sem
rontotta el, az apartmanban zavartalanul dolgozhattunk tovább.
Szombatra sikerült egy szép kollekciót összehoznunk, amikor megérkeztek meglepetés vendégeink:
Dr. Szalay László polgármester úr
és Sumakker Péter, akinek nagyon
hálásak vagyunk, hogy nyaralójában eltölthettük ezt a pár kellemes
és hasznos napot.
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Kapcsolj fel! - Harasztiak és az internet
Dunaharaszti földrajzi fekvéséből adódóan,
már nem vidék, de még nem is a főváros része. A főváros közelsége persze, olyan igényeket támaszt az itt lakókban, melyek az országos tendenciákhoz képest, magasabbak egyes
szolgáltatások iránt. Ilyen például a „net-fogyasztás”. Azt mondják, az ember élelem
nélkül akár hetekig kibírja, víz nélkül másfél
napig is elvan, de internet nélkül csak percekig. Az internetes tevékenységéről kérdeztük
néhány olvasónkat.
Zsuzsi (18 éves. egyetemista):
Emlékszik az első internetes élményére?
Ó igen, nagyon is! A neten keresztül vallott
szerelmet az első fiúm. Elég vicces volt...
Mennyi időt tölt egy nap online?
Ez változó, 1-2 órát biztosan. Tanév közben
többet is.
Mire használja leginkább az internetet?
Leginkább a tanuláshoz keresek anyagokat,
művészettel kapcsolatos programokat nézek,
levelezek. Amagánéletben persze, szintén jó
lehetőség, új ismeretek szerzésére.

Kati néni (68 éves, nyugdíjas)
Használ internetet?
Igen, három éve mutatta meg az unokám,
hogyan kell mailt küldeni. Azóta rendszeresen. A nővérem Németországban él, vele levelezünk.
El tudta volna képzelni mondjuk 10
évvel ezelőtt, hogy ma már akár mindennap chatelhet a nővérével?
Hogy őszinte legyek, igen. Azt látom, hogy
nagyon gyorsan fejlődik a technika. Egyre
gyorsabb és jobb lehetőségek nyílnak. És
egyszerűsödik is minden. Az én generációm
is képes használni a modern dolgokat. persze,
csak aki szán rá időt, hogy megtanulja.
Ferenc (55 éves, grafikus vállalkozó)
Mire használja a netet a munkájában?
A net fontos része az életemnek. A munkában az új trendek megismerése és az üzleti
kommunikáció elengedhetetlen része az internet, amióta csak létezik.
Van honlapja?
Természetesen van. Szerintem, manapság a
szolgáltatást végzők munkája elképzelhetet-

len saját web-oldal nélkül.
Milyen területen lát új lehetőségeket a
még gyorsabb internetszolgáltatással?
Talán a hírpiacon.
Éva (27 éves, kétgyerekes édesanya)
Milyen tevékenységeket végez online?
Amióta az első kislányom megszületett, a net
fontosabb lett számomra. Nem jelentkezett
nálam az úgynevezett „gyes-betegség”. Szinte
ugyanúgy kapcsolatba maradtam a barátnőimmel, mint korábban.
Volt már, hogy a net segített a gyereknevelésben? Részt vesz online közösségekben?
Ha nem is konkrétan a gyereknevelésben, de
például az egészségükkel kapcsolatos kérdéskörben, a tájékozódásban igen, nagyon is.
Ó szerintem manapság majdnem mindenki
fenn van a facen, vagy más oldalakat kedvel.
Miben könnyíti meg az életét, ha gyorsabb lesz az internet?
Ezt még előre nem tudom. Kíváncsian várom
mi lesz…
(x)

DUNAHARASZTIN IS MAGASABB FOKOZATBA KAPCSOLHATNAK A SZÁMÍTÓGÉPEK
Hamarosan ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést
nyújtó fejlesztése.
2015-ben megkezdődött Dunaharasztin
is a Telekom nagysebességű, szélessávú
internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő Telekom előfizetők is
élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb
internet minden előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként
országszerte 440 000 háztartás számára
válik elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet 2015 végéig, amit a vállalat
több milliárd forintos beruházással segít
elő. A dunaharaszti lakosokat is érinti a
fejlesztés, így több mint 8000 itteni új háztartás számára nyílik lehetőség arra, hogy
használhassák a szupergyors technológiát.
De mit jelent ez a dunaharasztiak számára?

Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbinál gyorsabb internetet;
olyan érzést, mintha magasabb fokozatba
kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig
egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást is
jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek,
egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat. Új szolgáltatások válnak elérhetővé,
így például már itt is élvezhetővé válik az
interaktív tévézés számos már meglévő
funkciója, mint például a megállítható és
visszatekerhető élő adás, a programozható
és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a Videotéka,
vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos online alkalmazások.

gasabb minőségű szolgáltatások váljanak
a dunaharasztiak számára is elérhetővé,
valamint, a közösségi életet támogató környezet alakuljon ki. A szélessávú internet
kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is
profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat a
versenyképességük.

A fejlesztéseknek köszönhetően megnyílt
az út ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldásokra alapozva még ma-

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

A Telekom szisztematikusan haladva
építkezik, tervei szerint a helyi lakosok
teljes körű tájékoztatást kapnak majd
a vezetékes hálózat kiépítése miatt zajló
munkálatokról minden érintett helyen. A
szélessávú vezetékes hálózat kiépítésével
párhuzamosan, folytatódik a 4G-s hálózat
bővítése is, amely már most 90%-os kültéri lakossági lefedéssel rendelkezik.

A Samsung
Electro-Mechanics
szigetszentmiklósi
gyárába
BETANÍTOTT
MUNKÁST keres.

Soroksári papíripari cég keres azonnali belépéssel megbízható, káros szenvedélyektől mentes csomagoló munkatársakat 2 műszakos munkarendbe. Jelentkezni lehet önéletrajz elküldésével : biztosallast@gmail.com vagy érdeklődhet
telefonon: +36-30-569-7227

ÁLLÁS

Munkatársaink feladata:
- csomagológépek kezelése
- minőség ellenőrzés
A munkakör betöltésének feltétele:
- 8 általános iskolai végzettség
- gyors, pontos munkavégzés
- megfelelő látás
- több műszakos munkarend
vállalása
Az alapbéren felüli egyéb juttatás:
- céges buszjárat
- étkezési hozzájárulás
- iskolakezdési támogatás
- 13. havi juttatás
- bónusz rendszer
- multinacionális környezet
- stabil, biztos háttér
- kiszámíthatóság
2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy út 2-4.
Telefon: 24/551-117,
e-mail: sz.bozoki@samsung.com
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És mi a
"B" terv?

A "Bunyós" elszámította magát

Kisduna Blasmusik

25 éve, 1990. augusztus 2-án rohanta le Irak Kuvaitot

A "Bunyós", mármint Szaddám Huszein,
mert a szaddám az arabban ezt is jelenti,
meg szembeszállót is, mert a kis Huszein bizony sohasem fért a bőrébe, és ezt
édesanyja a hírhedtté vált jelzővel honorálta, ennél többet úgysem tehetett érte.
A kalandos ifjúkori évekbe sok minden
belefért, száműzetés, összeesküvések, merényletek, miegyéb, tipikus közel-keleti
karrier volt az övé, mint ahogy az amerikai kapcsolat sem késett sokáig:
1959-ben Irak akkori vezetőjét, Kászim
tábornokot próbálta a hetedik mennyországba juttatni a forróvérű Szaddám a
CIA segítségével,
de a tábornok még nem vágyott a túlvilágra, ezért Huszeinnek menekülnie kellett, méghozzá amerikai segítséggel. Na,
ebből sem lett aztán életre szóló barátság.
Szaddám 20 évvel később, 1979-ben került
hatalomra Irakban, és miközben módszeresen kiirtotta belső ellenzékét, rögtön
nagy fába vágta a fejszéjét: megtámadta
a nagy szomszédot, Iránt. Az eredmény
8 év háborúskodás, és közel 1 millió ha-

lott, a meccs kis jóindulattal ikszes volt,
de a nyughatatlan "Bunyósnak" ez sem
szegte kedvét. A következő ellenfelet már
körültekintőbben választotta ki: ez a kicsi
déli szomszéd, az olajban gazdag Kuvait
lett, ezt amolyan felhozó meccsnek szánta
Huszein. Az Irán elleni hosszú háborúban
kimerült iraki gazdaságnak szüksége volt
az olajmilliárdokra, például azért, mert
az előző háborút részben amerikai devizahitelekből finanszírozták, és azt ugye
vissza kellett valamiből fizetni.
Csakhogy ezúttal a "Bunyós" csúnyán
melléfogott. Hiába vonult be gyorsan
Kuvaitba, az olaj egységbe kovácsolta
a világ többi részét. Az USA is fontosabbnak tartotta a fekete aranyat meg
a Perzsa-öblöt biztonságban tudni, mint
kitenni egy eszelős veterán bokszoló kénye-kedvének. Először szép szóval próbálkoztak, de az irakiaknak nem akaródzott
hazamenni, sőt,
elfogyasztották például a kuvaitvárosi állatkert teljes párosujjúpatás-állományát, a
páratlan ujjúakról nem is beszélve.
A nyárson sütögetett zsiráfbébiről készült
képek bejárták a világ hírtévéit, és ez már
több volt a soknál, ezt már a közismert
állatvédő, Brigitte Bardot sem tűrhette
tovább, most már ő is a megbüntetésüket
követelte.

Néhány hónap szájkarate után megindult az USA vezette szövetség elmés
módon Sivatagi Viharra keresztelt hadművelete George W. Bush (az idősebb)
elnöksége idején, és az éhségtől szédelgő
– addigra már a laposhalakat is megették
– irakiakat egészen Bagdadig kergették
vissza. Ez egyébként egy ritkán látható
széles összefogás eredménye volt, az arab
szomszédok ugyanúgy részt vettek benne,
mint a Szíriuszról érkezett gyíkemberek,
hiába no, a nemes ügy meg egyebek. A
Bunyóst, miután móresre tanították és
rászámoltak, hagyták még vagy tizenkét
évig imádott népe nyakában üldögélni,
aztán jött megint egy Bush nevű elnök,
és ez ugyebár nem jelent jót az embernek,
ha Szaddámnak hívják. Most vegyi fegyverek kotyvasztásával vádolták meg, ami
kivételesen nem volt igaz, de rajta már ez
sem segített. 2006-ban elfogták, és az új
iraki hatalom gyorsan megszabadult tőle
oly módon, hogy kötél általi halálra ítélte,
amit sebtiben végre is hajtottak, ki tudja,
nem jön-e holnap egy újabb rendszerváltás, ugyebár.
A "Bunyóst" tehát végleg leléptették, más
kérdés, hogy az irakiaknak ettől még nem
lett sokkal jobb.
De ez már egy másik történet.
hp

Rainer-Micsinyei László karmestert és zenekaralapítót kérdeztük a
Kisduna Blasmusik zenekar múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
Honnan jött az ötlet az alapításra?
- Régóta érlelődött bennem a gondolat
egy olyan zenekarról, amely ízesen, stílusosan szólaltatja meg a polkát, ländlert,
indulót, walzert. Több formációban megfordultam korábban, Galambos Lajosnál
kezdtem 19 évesen. Uhrner Ferenc együttesénél folytattam, akikkel kezdetben
a Szigetújfalui Tánccsoportot kísértük,
majd egyre jobban kinőtte magát a 10
tagú zenekar, végül németországi 26 hónapnyi munkavállalás kerekedett belőle.
Csodálatos korszak volt! Pár év szünet
után a Haraster Dorfmusik „megtalált”,
ekkor már 10 éve Dunaharasztin laktam.
Fenyvesi Antal – Vecsésről – vezényelte a
Dorfmusikot, akikkel 2009-ben Nagymányokon a Vecsési Hagyományőrző Zenekarral holtversenyben az ország legjobb
sváb zenekara minősítést kaptuk. Az
együttes ezután elkezdett lázasan készülni a 2010-es Polka Európa Bajnokságra.
Időközben távozott az együttes éléről
Fenyvesi Antal, aki Németországban
munkát kapott. Egyik percről a másikra karmester nélkül maradt a zenekar.
Ott álltunk próba előtt karmester nélkül, én segítő szándékkal megtartottam
a próbát, végül folytattam ezt a munkát, hangsúlyozom profi zenészként, de
viszonylag amatőr karmesterként. Természetesen fokozatosan képeztem magamat, zenészeim is egyre inkább érezték,
hogy van értelme, amit csinálunk.

Végül mi vezetett el az új zenekar gondolatához?
- Még említsük meg előtte a két európai
díjat a Dorfmusikkal, tehát a bizonyos
felfelé ívelő pályát, amelynek valahogy
nem lett folytatása. Fokozatosan érlelődött bennem a gondolat egy saját zenekarról. Szervezés, kottaanyag, zenekari
felszerelés, egyenruha, zenei vezetés. A
próbahelyiség megtalálása volt az első
számú feladat, a Laffert kúriában lehetőséget kaptunk, amelyért azóta is hálásak
vagyunk, hiszen egy még nem is létező
együttes próbáira adtak engedélyt. Ös�szegezve a választ: belső elégedetlenség
hozta létre az együttest.
Profik, esetleg amatőrök alkotják a zenekart?
- Alapvetően képzett zenészekből, illetve
zenetanárokból áll az együttes, jómagam
is jelenleg zeneiskolában tanítok. Ezen kívül néhány kiválóan játszó amatőr is van
köztünk.
Mi a tulajdonképpeni célotok?
- Már a kezdet kezdetén igyekeztem világos jövőképet felvázolni tagjainknak.
Elsődleges, hogy a magyarországi autentikus sváb zene a legigényesebb stílusban
szólaljon meg. Ez azonban kevés. Mindig
úgy mondom, engem az érdekel, ami a
hangjegyeken „túl” van. A megfogalmazhatatlan és a lekottázhatatlan. Az a stílus, amit ha meghallunk, elmosolyodunk,
összenézünk és annyit mondunk: na, ez
igen! Ez aztán jó! Ide kell eljutni, és úgy
gondolom, a megfelelő úton járunk, bár
ne én mondjam meg, legfőbb illetékes a
közönség. A célokra visszatérve, például

rengeteg a még feldolgozatlan anyag.
Számtalan kotta, partitúra porosodik
dobozokban, ládákban, pincékben, padlásokon. Néhány ilyen sorozatot már kézhez kaptam. Ezeket fel kell dolgozni, új
köntösbe kell bújtatni, egyszóval újra kell
értelmezni.
Kezemben tartok egy CD-t „Polkatrend"
címmel. A hátoldalon több támogató is
szerepel, többek közt a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat
tisztelet a kivételnek (Gerber Ferenc),
pont nem támogat minket... Régi zeneakadémiai tanárom, a fantasztikus Pernye András szavai csengenek a fülembe.
Ő azt mondta egyszer zenetörténet órán:
"ne tessenek megsértődni, mert ehhez
kicsi az országunk, és előbb utóbb kisértődjük magunkat az országhatáron túlra…" Visszatérve a támogatókra, hálásak
vagyunk Dunaharaszti város vezetésének,
a Laffert Kúriának, valamint magánszemélyeknek is, hogy végül megszülethetett
a POLKATREND CD.
Jelenleg főállásban mivel foglalkozol?
Időm és gondolataim legnagyobb részét
a Vecsési Zeneiskola vezetése foglalja le,
naponta ingázom, valószinűleg nálam
senki nem örült jobban az új MO-ás szakasznak, hiszen így már percek alatt kiérek Harasziról Vecsésre.
A zenekar az április 25-én Vecsésen lebonyolított Landesrat fúvószenekarok
régiós minősítő versenyén, Kiemelt minősítést kapott.
mfl
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„Sivatagi Vihar”
Egy csapat, amely már jó pár éve strandkézilabdázik, és szép eredményeket ér el,
hiszen ha nyár, akkor strandkézilabda! A
csapat magját a Dunaharaszti NB II - es
felnőtt kézilabda csapat alkotja, akikhez
csatlakoztak környékbeli klubokból. Barátok
vagyunk, sőt van olyan csapattag, akinek
nem a kézilabda a fő sportága, hanem a
vízilabda.
A felkészülést követően elérkezett az első
kvalifikációs hétvége június 27-28.-án
Százhalombattán. Jól indult számunkra
a szezon - a 4. helyet sikerült megszerezni
- mivel „pont-gyűjtő rendszer” van egész
nyáron. Mindig a nevező csapatok fele kap
pontot. Az első helyezett 200 pontot, a soron következők pedig 10 ponttal kevesebbet kapnak!
A következő hétvégén, Alsóőrsön jelent
meg a „strandkézilabda társadalom” nagy
része. Simán továbbjutottunk a legjobb 8
csapat közé, sajnos nyolcadikak is maradtunk.
Július 11-12.-én szinte „hazai pályán”
játszhattunk, ugyanis a közeli dabasi
strand adott otthont a rendezvénynek!
Ennek megfelelően versenyeztünk, és a
szombati napon biztosítottuk továbbjutásunkat a csoportból. Vasárnap két győztes
mérkőzést követően a Dabas Beach Boyssal játszottuk a döntőt. A rangadót elveszítettük, de az ezüst is nagyon szépen csillog.
Július 18-19.-én a Balaton parton találkoztunk az ismerős arcokkal. Balatonakarattya színvonalas, új pályái adtak otthon
a strandkézilabda szerelmeseinek. A cso-

portból simán továbbjutottunk a legjobb
nyolc csapat közé, végül 6. helyen zártunk!
Július 25-26.-án Hajdúnánás következett. Annak ellenére, hogy ezen a hétvégén
kevesebb csapat vett részt a tornán, az elért negyedik helyünk ugyanolyan értékes,
nem beszélve a vele járó pontokról.
Az utolsó kvalifikációs hétvégét Balatonalmádiban rendezték augusztus elején. Ekkor már tudni lehetett az addig megszerzett pontok alapján a „Sivatagi Vihar” ott
lehet az ország tíz legjobb strandkézilabda
csapata között. Sajnos elég tartalékosan,
jelentünk meg ezen a hétvégén munkahelyi, és egyéb elfoglaltságok miatt. Így
vártuk a vasárnap reggeli utolsó csoport
meccset - ezen múlt, hogy bejutunk e a
legjobb nyolc közé. Nyertünk, sőt a körbeveréseknek köszönhetően csoportelsők
lettünk! A csapategység meghozta az eredményt megvertük a Beach Devils csapatát,
és bejutottunk a legjobb négy közé majd
a bronzmeccset is megnyerve harmadikak
lettünk!
A sorozat utolsó állomása augusztus
8-9.én Balatonakarattyán lesz az ország
tíz legjobb strandkézilabda csapatának
részvételével. Az országos döntőbe került Vitányi Attila, Farkas Zsolt, Tugyi Tamás,
Nagy Martin, Hársfalvi Péter, Gyuricska
Martin, Szemes András, Piróth János, Illés
Márton, Bús Márton, Takács Zoltán, Kereskai Adorján, Farkas Bence, Gerő Imre összetételű csapat célkitűzése a tisztességes
helytállás, a sportág népszerűsítése.

Búcsúzunk

Bokkon Károly Dénesné

Magdikának
szeretettel
Fájó szívvel búcsúzik tőled
a Dunaharaszti Mese Óvoda kollektívája.
Dadusnénik , óvónénik,és
mindenki aki ismert és szeretett több mint harminc
éven át .A gyermekek akik
szerettek ,se felejtenek el
soha. Azon kevesek között
voltál akik szinte a kezdetektől jelen voltak az óvoda
életében pedagógusként .
Közösségünk formáltad fáradhatatlanul.
Szerveztél is közösségi ös�szejöveteleket . Tőserdőre ,
bográcsozásra is meghívtál
bennünket.
Bárki bármivel fordulhatott hozzád, egyenes nyílt
személyiséged tiszteletet vívott ki kis közösségünkben.
A kollektíva lelke voltál és
vagy még ma is hisz nem
múlhat nyomatlanul amit
értünk tettél. Hisszük, hogy
a lélek nem hal meg.
Emléked köztünk él továbbra is.

Új szolgáltatás
a dunaharaszti postán!
A Magyar Posta az elmúlt két évben teljesen megújította pénzügyi
portfólióját. Ennek köszönhetően
Dunaharaszti lakosai is igénybe
vehetik a posta modern pénzügyi
szolgáltatásait. Már igényelhető a
Posta Személyi Kölcsön is, amely
ingatlanfedezet nélkül, szabadon,
bármire felhasználható, egyszerűen igényelhető, és az alacsonyabb
jövedelemmel rendelkező ügyfelek
számára is elérhető, hiszen nettó
havi 100.000 Ft jövedelmet kell
hozzá igazolni.
A Magyar Posta az elmúlt időszakban olyan versenyképes pénzügyi
termékekkel lépett piacra, amelyek
megteremtették annak feltételeit,
hogy szolgáltatási portfóliójában –
igazodva a nemzetközi trendekhez
– egyre nagyobb szerepet kapjanak
a pénzügyi, pénzforgalmi szolgáltatások. Posta Számlacsomaggal
már több mint 40.000 ügyfél rendelkezik, a Magyar Posta Befektetési Zrt. pedig 30.000 befektetési
számlát kezel.
A Magyar Posta 2700 fiókjával a
kistelepüléseken is jelen van, számos helyen az egyetlen pénzügyi
szolgáltató. A posta biztosítja a
modern pénzügyi termékekhez
való hozzáférést a nagyvárosokon
túl a kisebb vidéki településeken
élők számára is.
Már 345 postán – köztük Dunaharaszti 1-es postán is elérhető a
posta legújabb pénzügyi terméke,
a Posta Személyi Kölcsön.
A Posta Személyi Kölcsön ingatlanfedezet nélkül, szabadon, bármire felhasználható (pl.: tartós
fogyasztási cikk, gépkocsi vásárlás,
lakásfelújítás, stb). A futamidő
során nem kell árfolyam különbözettel számolni, hiszen kizárólag
forint alapon igényelhető. A kamat

a teljes futamidő alatt fix, előre kiszámítható, tervezhető változatlan
mértékű törlesztőrészletet biztosít.
A Magyar Posta széles ügyfélkört
szeretne elérni, így a termék fejlesztésekor és a kondíciók meghatározásakor is ez vezérelte. A cél
egy versenyképes kondíciókkal és
egyszerű folyamatokkal igényelhető, fogyasztási kölcsön tömeges
kihelyezése.
A kölcsön paraméterei teljesen
megfelelnek egy átlagos család és
a Magyar Posta ügyfélköre igényeinek: 2-4 év közötti futamidőt és
200-500 ezer forint között igénybe vehető kölcsönösszeget biztosít, kedvező kamatozás mellett.
A Posta Személyi Kölcsön az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező
ügyfeleknek is elérhető, hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet kell
hozzá igazolni.
Az ügyfelek két terméktípus közül
választhatnak:
 igényelhető a kölcsön, akár Posta Számlacsomag megnyitása nélküli konstrukcióban, vagy
 elérhető lesz az újonnan nyitott,
vagy meglévő Posta Számlacsomagra legalább havi 100 ezer forint jövedelem átutalás vállalásához kötött konstrukció, amiért az
ügyfelek kamatkedvezményben részesülnek a teljes futamidő alatt.
További részletek: https://www.
posta.hu/penzugyi_szolgaltatasok/posta_szemelyi_kolcson oldalon.
További információ:
Apáti-Tóth Kata
szóvivő
Magyar Posta Zrt.
H-1138 Budapest, Dunavirág u.
2-6.
mobil: +36-30-771-07-85

Köszöntők

DMTK hírek
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Szeretettel
köszöntjük
a 100 éves
Péter Mihályné
Ica nénit

Szeretettel
köszöntjük
a 100 éves
Farkas Pali bácsit

Szeretettel
köszöntjük
a 90 éves
Splény Gábor Lászlóné
Anikó nénit
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SZERVIZ

EGZOTIKUS UTAK

“Vásárlóink véleménye szerint a
környék legnagyobb arany, ezüst,
nemesacél és Swarovski ékszerválasztékával várjuk önöket üzletünkben.
Áraink meggyőzik! Tegye boldoggá
szeretteit, térjen be hozzánk!”

Tel.: 06-70-670-2334

webshop: www.hibiszkuszekszer.hu
Szigetszentmiklós, Gyári út 12/b - Zálogfiók mellett
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Közélet
Újszülöttek

2015.

JÚNIUS
1. Pálfy Edina
2. Tápai - Domokos Elizabet
3. Kovács Nóra
4. Terdik Dorka Lujza
5. Czakó Zsombor
6. Lép Szabolcs
7. Kászonyi Bulcsú Botond
8. Gábri Inez Sarolta
9. Somogyi Dorina
10. Kiss Brigitta Anna
11. Lantos Léna Anna
12. Keszthelyi Zita
13. Jakab Tamás Emanuel
14. Tóth Bence
15. Maruzsa Flóra Sarolta
16.Vass Sára
17. Mikó Huba
18.Hampel Léna Zoé
JÚLIUS
1. Opra Hunor Róbert
2. Juhász Benjamin
3. Takács Tímea Lujzi
4. Nagy Zsolt Tibor
5. Jánossy Anna
6. Farkas Bernadett
7. Kökény Kristóf István
8. Hálik Róbert Dominik
9. Gyergyói Barna
10. Barna Ádám
11. Farkas Nimród
12. Tandi Karolina
13. Hajdu Petra
14. Pusztay Johanna
15. Radván Noémi
16. Bőhm Izabella
17. Sós Léna
18. Jakab Dóra
19. Repei Dóra
20. Abuczki Gergely
21. Horváth Jázmin Lili

06.04
06.18
06.19
06.24
06.07
06.18
06.08
06.25
06.18
06.26
06.09
06.13
06.24
06.17
06.26
06.27
06.03
06.13

07.19
07.24
07.28
07.07
07.08
07.08
07.13
07.18
07.09
07.05
07.10
07.05
07.10
07.27
07.16
07.14
07.25
07.16
07.23
07.30
07.31

Házak kertek
karbantartása A-Z ig

telefonszám: 06/70/245-7344

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: 9-20
Vasárnap: 8-13

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
KÖZHASZNÚ KFT.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni
kell; a beszélgetések hangrögzítésre
kerülnek.)
Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs
Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napon:
éjjel-nappal

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket szeretnénk kifejezni az
Önkormányzatnak a magam, valamint
Oberfrank Antal és családja nevében, mivel leányomat Oberfrank Antalnét (Szilviát) hosszú évekig tartó betegsége alatt
folyamatosan segítette és támogatta.
Szintén köszönet a Gondozási Központ
vezetőjének Radnics Márknénak, hogy a
gondozás feltételeit megteremtette.
Végül köszönet a gondozóknak állhatatos
munkájukért, amivel leányom szenvedéseit
enyhítették.
Rózsa Endréné
édesanya

2015. június hónapban
elhunytak neve és életkora
Bokkon Károly Dénesné élt 54 évet
Daka Imre Ferencné élt 65 évet
Gazsovics Imre élt 68 évet
Holes Vince élt 71 évet
Kovács-Nagy Beatrix élt 33 évet
Mári Istvánné élt 83 évet
Paczkóné deli Ilona élt 62 évet
Sár János élt 83 évet
Siteri Gábor élt 50 évet
Tóth Jánosné élt 85 évet
Tősmagi József Mihály élt 71 évet
Vámosi Lajos Péter élt 61 évet
Váradi Krisztina élt 45 évet
Varga Nándor élt 66 évet
Varga Gyuláné élt 77 évet
Vlaico Josefa élt 90 évet

2015. július hónapban
elhunytak neve és életkora

Barbi János élt 86 évet
Eigner József élt 58 évet
Ernyes Józsefné élt 76 évet
Fejes Tibor élt 2 hetet
Fejes Tamás Béla élt 59 évet
Havasi Antalné élt 94 évet
Horváth Kálmánné élt 65 évet
Kerekes Jánosné élt 83 évet
Kiss János élt 72 évet
Knódel Károly élt 51 évet
Kolschovszky Istvánné élt 88 évet
Laczkóvicsné Németh Krisztina élt 39 évet
Oberfrank Antalné élt 50 évet
Paulovits László Miklós élt 69 évet
Rábenspeck Ferencné élt 88 évet
Sólyom Józsefné élt 70 évet
Szakonyi Sándorné élt 76 évet
Török Gyula élt 82 évet
Garami Mátyásné élt 92 évet
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Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

Előjegyzési időpontok kiadása
Honlap: www.szszri.hu
Általános bőr-és nemibeteg
szakellátás és gondozó*
borgyogyaszat@szszri.hu
Hétfő-szerda: 7.00-8.00
06-24/524-121
Belgyógyászat-Diabetológia
belgyogyaszat@szszri.hu
Hétfő-péntek: 7.00-8.00
06-24/524-170
Családvédelmi szolgálat
Hétfő-péntek: 9.30-10.00
06-30/463-3516
EKG
ekg@szszri.hu
Hétfő-péntek: 7.00-8.00
06-24/524-170
Csontritkulás(ODM)
odm@szszri.hu
Rendelési időben
06-24/524-123
Fizioterápia
fizioterapia@szszri.hu
Rendelési időben		
06-24/524-124

(május hónapban hunyt el)

Hirdetésfelvétel:
harasztilap@gmail.com
telefon: +36 30 336 1417

egész oldal: 95 000 Ft+Áfa,
1/2 50 000 Ft + Áfa,
1/4 26 000 Ft + Áfa,
1/8 10 000 Ft + Áfa
Tisztelt olvasóink és hirdetőink,
Következő számunk
október első hetében jelenik meg!

Fogászat
fogaszat@szszri.hu		
Rendelési időben		
06-24/524-186, 06-24/524-156

Gasztroenterológia *
gasztoenteologia@szszri.hu
Hétfő és péntek 8.00-12.00
06-24/524-143

Mágnes és lézerterápia
magnesterapia@szszri.hu
Rendelési időben
06-24/524-144

Szájsebészet
szajsebeszet@szszri.hu
Hétfő: 12.00-14.00
06-24/524-143

Gyermek pulmonológia *
pulmonologia@szszri.hu
Hétfő: 8.00-12.00
06-24/524-157

Nőgyógyászat
nogyogyaszat@szszri.hu
Hétfő-péntek: 7.30-8.00
06-24/524-128, 06-24/524-187

Szemészet
szsmeszet@szszri.hu
Hétfő-csütörtök:6.30-7.30
Pétek: 10.00-12.00
06-24/524-181

Gyógymasszázs
gyogymasszazs@szszri.hu
Rendelési időben
06-24/524-189

Ortopédia		
ortopedia@szszri.hu
Hétfő-péntek: 12.00-14.00
06-24/524-120

Gyógytorna
gyogytorna@szszri.hu
Rendelési időben
06-24/524-185

Pajzsmirigy szakrendelés
belgyogyaszat@szszri.hu
Hétfő-péntek:7.00-8.00
06-24/524-170

Ideggondozó
ideggondozo@szszri.hu
Hétfő-péntek: 7.00-8.00
06-24/403-498

Pulmonológia
tudogondozo@szszri.hu
Hétfő-csütörtök:7.30-8.00
17.00-18.00 Péntek:7.30-8.00
06-24/524-162

Ideggyógyászat
ideggyogyaszat@szszri.hu
Hétfő: 7.00-9.00, Kedd:9.3011.30, Szerda: 7.00-9.00,
Csüt.:13.30-14.30, Péntek:
7.00-9.00
06-24/524-188
Kardiológia
kardiologia@szszri.hu
Hétfő-péntek: 7.00-8.00
06-24/524-170

Foglalkozás Egészségügy
foglalkozasegeszseugy@szszri.
hu
Rendelési időben		
06-24/524-146

Laboratórium
laboratorium@szszri.hu
Hétfő-péntek: 10.00-13.00
06-24/524-152

Fül-orr-gégészet
fulorrgege@szszri.hu
Rendelési időben
06-24/524-147

Mammográfia
mammografia@szszri.hu
Hétfő-péntek: 11.00-13.00
06-24/524-140

Reumatológia
reumatologia@szszri.hu
Dr. Kovács Magdolna: Hétfő, szerda:7.30-8.30
Kedd, csütörtök:13.30-14.30
Dr. Garanyi Irma: Rendelési időben
06-24/524-125
Röntgen
rontgen@szszri.hu		
Hétfő-péntek: 11.00-13.00
06-24/524-140
Sebészet
sebeszet@szszri.hu
Hétfő-péntek: 7.00-8.00
06-24/524-141,06-24/524-142
Sportorvos*
sportorvos@szszri.hu
Szerda: 10.00-12.00
06-24/524-157

Tüdőgondozó
tudogondozo@szszri.hu
Hétfő-csütörtök: 7.30-8.00,17.0018.00
Péntek: 7.30-8.00
06-24/524-162
Tüdőszűrés
tudoszures@szszri.hu
Hétfő-csütörtök: 7.30-8.00,
17.00-18.00, Péntek: 7.30-8.00
06-24/524-162
Ultrahang		
ultrahang@szszri.hu
Hétfő-péntek: 11.00-13.00
06-24/524-140
Urológia
urologia@szszri.hu
Hétfő-szerda: 8.00-9.00
Csütörtök:15.00-16.00, Péntek:8.00-9.00
06-24/524-145

Az e-mailek feldolgozása a
beérkezés után 24 órán belül
megtörténik. Ezt követően a
nem beutaló köteles szakrendelések esetén 24 órán belül, a
beutaló köteles szakrendelések
esetében 48-72 órán belül kap
választ, kivéve a * jellel jelölt
szakrendelések! Mindenről
bővebb információkat találhat
honlapunkon: www.szszri.hu

Egészség

24 Dunaharaszti - 2015. július

26 Dunaharaszti - 2015. július

V. Gasztro-Zenei Lecsófőző Fesztivál

Pure

a TEA Egyesület szervezésében
2015. augusztus 22. szombat
A főzés kezdete: 9óra 30 perc

Baráti üdvözlettel, 2015. július

Iványi Grünwald Béla:
Isten kardja
Nevezési díj csapatoknak: 2.500Ft, cégeknek: 10.000Ft
Nevezni lehet a 0630/469-9207 telefonszámon,
a TEA facebook oldalán, vagy akár a helyszínen is
Délután fél háromtól zenei fesztivál, a fellépők a következők:
Megbíz6ó - Zaccustic - Cooklers - Dromara Acoustic - Cherwood Zenekar

A VERSENY IDŐPONTJA: 2015. szeptember 19. 09. óra

Ő sem bízta
soha másra...

Grünwald jelentőségben kevésbé érdekes korai festményei után az
első ígéretes mű az Isten kardja volt. A történelmi téma e korban
még igen népszerű, de Grünwald választása nyilván azért esett
éppen erre a mondára, mert így alkalma nyílt a természetábrázolásra, s az újabban tanultakat is hasznosíthatta. A történet Priscos
rhétortól ered. Ő írja le a históriát a bűvös erejű kardról, melyről
azt tartották, hogy birtokosa a világ ura lesz. A földből különös
módon előbukkant kardot egy pásztor találta meg, aki elvitte Attilának. Ennyi a téma. A festői előadás Bastien Lepage-i módon
történt. A jelenség, az irizálóan világító kard, a fiú előtt tör fel
a földből, s ő ámulva tesz egy lépést feléje. Nincs itt szó viharos
felfedezésről. Grünwald elbeszélő módon tudósít az eseményről.
Elsősorban a természet köti le, a nagy távlatú alföldi táj - amelyet
Hódmezővásárhely környékén tanulmányozott -, a csupasz síkság,
a legelő finom-zöld, bágyadt színskálája. A fiú vézna testét naturalisztikus hűséggel ábrázolja. Keze tétován előrelendül, talán
félénken érintené a jelenséget.
.A müncheni Hollósy-körhöz csatlakozó fiatal Iványi Grünwald Bélára - csakúgy, mint társaira - nagy hatást gyakorolt Jules Bastien-Lepage művészetének finom naturalizmusa; egészen nagybányai
korszakáig ebben a stílusban festett.
A kép nem áll egyedül a csodált mester követésében, elég ha Ferenczy Kavicsot hajigáló fiúk, Csók Úrvacsora vagy Szénagyűjtők
című képére gondolunk. Grünwald kompozíciója nem válhatott
monumentálissá - a puszta perspektivikus ábrázolása mellett sem
-, mert a horizontot erősen felemelte, az ég számára csupán keskeny sáv maradt, s így a figura inkább belesimul, semmint kiemelkedik a háttérből. Később még egyszer megfestette Nagybányán
ugyanezt a témát.
Lehel
Forrás: Telepy Katalin: Iványi Grünwald
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