DUNAHARASZTI

HÍREK

XXV. évfolyam - 2016. július - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

Mentési Pont Harasztin
Baráti nap a Petőfi-ligeten
Ferfiak Klubja
Református napközis tábor
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Laffert programok

Szeptember 04. Vasárnap 17:00

FILMZENÉK, NÉPSZERŰ KLASSZIKUSOK
A Magyar Virtuózok Kamarazenekar hangversenye. Művészeti vezető Oszecsinszki Román koncertmester.
Jegyek kaphatók a Laffert kávézóban, megrendelhetők a 06 24 658 694-es
telefonon nyitva tartási időben, vagy online a Laffert Kúria weboldalán.

Szeptember 09.
Péntek 18:00

PÉCH CHIKÁN BÉLA
festménykiállításának megnyitója

Szeptember 13. kedd 18:00

HORNA ROVEN ’16

A Dunaharaszti Művészeti Egyesület alkotótáborának
kiállítás megnyitója

Szeptember 25. vasárnap 17:00

BÉRLETES HANGVERSENY

1. előadás. Művészeti vezető Zentai Károly

Ingyenes nyelvoktatás szociálisan rászoruló gyerekek számára a Helping Hand
nyelviskolában.
Ingyenes korrepetálás, esetleg utóvizsga felkészítés!

Szeptember 30. péntek 18:00

HAJRÁ MAGYAROK!

Kurucz Katalin és Varsányi Zsolt képes-filmes úti beszámolója
a franciaországi foci EB-ről

Iskolánkban vállaljuk mindazoknak az általános
iskolás gyermekeknek a korrepetálását, akár az
éves tananyag anyag átismétlését német és angol
nyelvből, akik szociálisan rászorulnak.
A foglalkozások térítésmentesen vehetőek igénybe.
A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről felvilágosítást kaphat minden érdeklődő az iskolánkban, illetve az alábbi telefonszámon:
Dedeo Anikó: 06 70 450 75 12
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Városi Könyvtár
40 év munka után vonul nyugdíjba 2016.
augusztus 31-én Táborosi Zoltánné, a Dunaharaszti Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház igazgatója. Pályafutása
alatt az igazi kihívást számára elsősorban
intézményeinek innovációja és korszerűvé
tétele jelentette. E két munkahely második otthona volt, és nagyon szerette-szereti Dunaharasztit, szívvel-lélekkel, mind a
múltját, jelenét és jövőjét is. Ez a patriotizmus, és az ezzel összefonódó kultúra volt
pályafutásának igazi vezérfonala, rengeteg
önkéntes munkát is vállalt azért, hogy
megőrizze, megtartsa és fejlessze városunk
sajátos, semmihez sem hasonlító arculatát. 1983-tól vezette a Községi Könyvtárat
elődje, Csáki Illésné nyugdíjaztatása után.
1989-től bízta rá a fenntartó a József Attila Művelődési Ház igazgatását is. Wass
Albert mondta, hogy „Minden embernek
kell, legyen egy feladata ebben az életben –
kötelességen belül, vagy azon felül is talán
-, mert különben nem lenne értelme annak,
hogy él. Az emberi világ több kell, legyen,
mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét
tölti be… Minden embernek kell, legyen
egy feladata, egy titkos küldetése, mely
Istentől való.” Táborosi Zoltánné - sokan
így ismerik, hogy Purczeld Ágota -, lelke
mélyéből felismerte a küldetését, hivatását
– amit választott –, tudta, hogy ez nagy
felelősséggel, lehetőséggel, fáradsággal, és
ugyanilyen sok szépséggel is jár. Nem napi
nyűgnek tekintette a mindennapok gyakorlatát, hanem szakmája és álmai beteljesülésének. Neki sikerült ez az életforma, a
hivatás teljességének a megélése.
Kedves Ági! Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel kívánunk Neked sok,
szép, boldog, aktív pihenéssel töltött évet,
és köszönjük az együtt töltött éveket! Az
a jó, hogy tudjuk, Te mindig az olvasónk
maradsz, így biztosan viszontlátunk majd
újra, itt a Városi Könyvtárban!
Az EU (+Nagy-Britannia) munkaképes
korú lakosságán belül mintegy 70 millióan nem rendelkeznek kielégítő írás-olvasási
és számolási készséggel, míg a 16-74 éves

európai népesség 45 százaléka az alapvető
digitális képességeknek sincs birtokában.
Eközben az uniós munkáltatók 40 százaléka számolt be arról, hogy nehézséget okoz
számukra megtalálni a növekedéshez és a
fejlesztéshez szükséges képzett munkaerőt.
A vizsgálatot végző bizottság hangsúlyozza, hogy a hiányos képzettség problémaköre összeurópai baj, egyaránt sújtja a
fejlett országokat is - még ha több keletés dél-európai tagállamban az átlagnál is
rosszabb a helyzet. Nagy és hosszútávú következményekkel járó nehézségekről adnak
hírt a vizsgálatok. Ennyire reménytelen
lenne a helyzet?
Viszont nekünk a közkönyvtáraknak legfőbb célkitűzése és tevékenysége, hogy
valamennyi korosztály számára mindennapos, örömteli tevékenységgé tegyék az
olvasást, hogy mindenki megtalálhassa a
maga számára azt az olvasásban, amiért
neki érdemes ezzel foglalkoznia. Az informatikai eszközök széles körű elterjedésével
az olvasásfejlesztés új fejezetéhez érkezett.
Ugyanakkor, ami ma a gyerekek számára
vonzóvá teszi ezeket az eszközöket, az valójában nem azokat a képességeket fejleszti,
amitől ők felnőttként jobban fognak tudni
boldogulni. Attól, hogy megtanulják interaktív eszközökön nézni a mesét, valójában
még mindig csak a tartalomfogyasztást tanulják. Ami fontos ugyan, és egyben egy
jó belépési pont is a digitális világba, de
ez csak az első lépés. Az, hogy ezen keresztül kommunikálsz, szocializálódsz, olvasol,
szerzel ismereteket és építed fel a saját univerzumodat, az maholnap a belépő szint
lesz, amivel önmagában addig lehet eljutni, hogy az ember jó fogyasztó lehessen. De
ennyi tudásból nem vezet út a karrierépítés felé. Ahhoz szükség van a digitális írástudásra is. Nyilvánvaló, hogy éppen ebben,
az eszközökkel teli világban milyen hihetetlenül fontosak azok az évezredes tevékenységek, amelyek előbb a beszédfejlődést,
majd a kisgyerek növekedésével az olvasási
készség fejlesztését szolgálják. Számunkra,
könyvtárosok számára magától értetődő
az a megállapítás, mely szerint az olvasásértésben és fejlesztésben az iskola mellett

a legfontosabb intézmény: a könyvtár. A
könyvtár – egyedülállóan Dunaharasztin –
informális segítséget nyújt a könyvtárhasználók igényeire válaszolva.
Ezért az olvasásnépszerűsítésnek most két
– népszerű és amint látni fogják, használható - formáját szeretnénk megismertetni
Önökkel, amelyeket a Dunaharaszti Városi
Könyvtárban bevezettünk.
1.) Olvasni még mindig menő!? – Könyvtárosként dolgozom, így gyakran tapasztalom, hogy a gyerekek egyre kevesebbet
olvasnak. Ez kihat az egyéniségükre, képzelőerejükre, hiszen a technikai eszközök
által szerzett információkat készen kapják,
az olvasás hiánya pedig befolyásolja iskolai
tanulmányukat is. Kerestem a lehetőséget
arra, hogy hogyan lehetne számukra élvezetes formában fejleszteni a szókincsüket,
szövegértésüket és felkelteni az érdeklődésüket a könyvek iránt. Ezért éreztem szükségesnek, hogy gyermekeimet benevezzem
a Kaméleon olvasóklubba, hiszen azt szeretném, hogy játékos módon észrevétlenül
ők is olvasóvá váljanak. Munkám révén
célként tűztem ki, hogy más fiatalokkal
is megismertessem az olvasás élményét,
ezért gyermekeim iskolájában is felkínáltam az olvasóközösséghez való csatlakozás
lehetőségét. Örömmel tapasztaltam, hogy
több szülő is hasonlóképpen gondolkodik
gyermeke fejlődéséről, így sikerült létrehoznom a Kőrösi Csoma Sándor Általános iskolában városunk első Kaméleon
olvasóklubját. A tanintézményben oktató
pedagógusok is pozitívan fogadták ezt a
lehetőséget. A gyerekek lelkesen töltötték
ki a feladatlapokat, és juttatták vissza azt
a megadott határidőre – ebben a szülőknek is nagy szerepük volt. Munkájuknak
és kitartásuknak hála az iskola nyert 16
db könyvet, melyet az intézmény könyv-

tárában helyeztek el, lehetővé téve más
diákok számára is az elolvasásukat. Az év
végi összesítés után minden résztvevő gyermek életkorának megfelelő könyvet kapott
ajándékba, melyeket örömmel vettek birtokba. Hamarosan következik a Kaméleon
olvasóklub folytatása, és izgatottan várjuk
az új fordulót! (Bánréviné Bujdosó Erika)
2.) Olvasni még mindig menő! – Bátran állíthatom, könyvtárosként ismerve a különböző korosztályok igényeit. Ilyen igényekre
kerestem választ bibliaterápiás csoportok
létrehozásával. A biblioterápia értékei közé
tartozik annak lehetősége, hogy az ember
jobban megismerje önmagát, az emberi viselkedést, és érdeklődést keltsen az önmagán túlmutató dolgok iránt. Összefoglaló
értelemben a gyógyítás, a rehabilitáció, a
megelőzés és a fejlesztés egyaránt a célok
között szerepel. Ezért szívesen szervezünk
biblioterápiás foglalkozásokat beilleszkedési és/vagy egyéb magatartási zavarokkal
küzdő gyerekeknek is. Nem műelemzést,
hanem olyan intenzív verbális-asszociatív
munkát folytatunk, amely során a választott szöveghez a könyvtáros kérdései segítségével és spontán beszélgetés útján szabad
asszociációkat társítunk, ugyanis a szépirodalmi művek egyik ismérve a többértelműség, az egyéni olvasatok sokféleségének

esélye. Az olvasott mű közös értelmezése
számtalan variációt rejt magában, több
szinttel ismerkedhetünk meg, és egymást
gazdagító együttes élmény a közös megfejtés. Tapasztaljuk, hogy a kommunikáció
világa sokkal köznapibban tágasabb, mintsem azt a különféle sémák befogni képesek.
A sírásnak, a nevetésnek, a tekintetnek, a
csecsemő gőgicsélésének stb. a jelentését
megértenünk: gyakran életfontosságú feladat. ...És hányszor értjük félre egymást!
Minden jelent valamit. Sokszor követünk el
kommunikációs hibákat. A biblioterápiás
foglalkozások segítenek fogódzót találni a
kommunikáció bonyolult világában is. Az
interaktív csoportmunka során segítséget
kapnak a résztvevők életútjuk pozitív irányú megváltoztatásához, hiszen a közös
beszélgetés segíti beazonosítani saját belátásukat, és ráébreszti őket a problémamegoldáshoz és az ehhez szükséges egyéni
tennivalóikra. Emellett alapvető a csoport
érzelmi megtartó erejének megélése, az
egymásba vetett bizalom és a megosztás
lehetősége, egymás támogatása a másik
meghallgatásával, ami csökkenti az izoláció
érzését és a szorongást, szélesíti a világlátást. Mindez szociális készségbeli és kognitív változásokat indukálhat: e változások
közül kiemelkedik az empátia és a pozitív

attitűd, az alkalmazkodóképesség, a pozitív énkép, önértékelés-önkritika, vagy tolerancia fejlődése. Kilépteti az embert önmaga zárt világából, amelyben eredendően
minden úgy létezik, ahogyan ő maga látja,
és mindennek úgy kellene lennie, ahogyan
ő gondolja. Ez egy megismerési folyamat:
ráébredni arra, hogy van egy, a tudatunktól függetlenül létező valóság, amiből annyi
az egyéné, amennyit felfedez, megismer belőle. De csak annyi lesz az övé.
Könyvtárunk dolga a kapcsolatok megtervezése, megteremtése, a gondolkodóba
ejtő, a belső építkezést segítő, örömteli
alkalmak rendszeres létrehozása. Így az
olvasók számára nem egyszerűen (csak)
hozzáférhetővé tesszük az olvasnivalót, hanem beszélgetős, töprengő, élménymegosztó, reflektáló, biblioterápiás alkalmakat is
szervezünk. (Tóth Marianna)
Biztatjuk a szülőket és a nevelőket, hogy
vegyék igénybe könyvtárunk szolgáltatásait, biztassák erre gyermekeiket is – hiszen
2016 januárjától ingyenes a könyvtári beiratkozás!
Szeretettel várják az érdeklődőket a Dunaharaszti Városi Könyvtár munkatársai!
Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b. www.
dhbiblio.hu www.facebook.com telefon:
06-24-531-040 06-30-327-9474

DKE nyári beszámoló
Május végén „Mit tehetünk a környezetünkért?” címmel interaktív előadásokat tartottam a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felsős diákjainak és a tanároknak. A
gyerekek a kezdeti feszengés után nagy érdeklődéssel figyelték a prezentációt, és
ötleteikkel, észrevételeikkel hozzájárultak az előadáshoz. Az órák vége felé kíváncsi
voltam, hogy részt vennének-e egy jövőbeni játékban, amelyben pontot gyűjthetnének. Ehhez összeírtam javaslataikat, hogy mit tennének környezetükért, és hova
kirándulnának. Végül matricákat osztottam szét, és felhívtam figyelmüket Facebook
oldalunkra, illetve az iskolai könyvtárakban kialakított ZÖLD sarkokra. Június végén
a Baptista Imaház által megrendezett NOÉ Nagy kalandja táborba mentünk el, ahol
ovis-alsós korosztályú gyerekek voltak. Meséltem nekik a hulladékpiramisról, kitérve
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Miután átbeszéltük, milyen hulladék kerül
a kék, illetve a sárga kukákba, játszottunk is egyet. Végül mindenki készíthetett egy
„kupakpörgettyűt”. Az előző évekhez hasonlóan, Egyesületünk július elején részt vett
a nyári önkormányzati táborban. Idén is nagy hangsúlyt fektettünk a hulladékok
újrahasznosítására, így konzervdobozokból, italos kartonokból csináltunk különféle
tartókat, maradék anyagokkal bevonva. Szintén anyagdarabok felhasználásával készültek a szebbnél szebb kitűzők, hajcsatok, mely által a gyerekek a varrás alapjait is
elsajátíthatták. Nagy sikere volt a közösen elkészített buborékfújónak, hiszen együtt
kevertük a folyadékot is. Összesen mintegy 95 gyerek két napját tettük élvezetesebbé.

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

Könyvtár
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Férfiak Klubja -

interjú Bedő Imrével, a Férfiak klubja alapítójával

Kiveszendőben vannak a valódi férfiak, a régi erények, amelyeknek jellemezniük kellene az erősebbik nem
képviselőit? Ilyen, illetve ezekhez
hasonló provokatív kérdéseket feszeget BEDŐ IMRE közgazdász, sikeres
vállalkozó, amelyekre a válaszokat
és a megoldásokat az általa alapított
Férfiak Klubjának keretében keresi
több mint százezer aktív közösségi tag
részvételével. Összefogásra, a családokat és a társadalmat szolgáló férfiértékek visszaállítására, megőrzésére
és örökítésére bátorít mindenkit, nem
csupán szóban, hanem tettekben is:
igényesen megszervezett Apa-Fia körökkel, gondolatébresztő előadásokkal,
vitákkal, tartalmas médiajelenléttel.
Kérdéseinkre – melyek korántsem voltak olyan merészek, mint amilyeneket
a Klub oldalán olvashattunk – készségesen válaszolt a misszió megfogalmazója, aki többek között a kezdeményezése céljáról, a férfiak csökkenő
ön- és megbecsüléséről, illetve annak
visszaállításának fontosságáról is beszélt, valamint arról, hogy ez miért
számít mindnyájunk közös ügyének.
– Mi célból alapítottad meg a
Férfiak klubját?
– Napjainkban a válások több mint
hetven százalékát a nők indítják el.
Miért? Elsősorban nem a hűtlenség
miatt, hanem azért mert nem becsülik a párjukat. Nem is kell csodálkozni. Mert bele is ütközünk a nyugati
világ egyik legnagyobb problémájába.
A társadalom túlnyomó többsége férfi
nélkül nő fel.
A férfiak kikerülnek a családokból –
az első házasságokból a válások aránya már 53% körül van (a második
házasságoknak több mint 60%-a, a
harmadiknak meg több mint 70%a végződik így). A maradék férfiak
többsége a napi 10-12 órás munkarend miatt nincs jelen a családban.
A férfiak – rengeteg okból – elhagyták a pedagóguspályát, így az iskolákban is fehér holló a férfi attitűd.

És közben generációk nőnek fel. Nem
csoda, ha a lányok légből kapott elvárások szerint követelnek a fiúktól,
amit csak tetéz, hogy a fiúknak fogalmuk sincs a férfivá válás útjáról, mit
is kell tenni, hogyan kell viselkedni
férfiként.
Mi nem foglalkozunk azzal, hogy a
nőknek mit kell tenni, de a férfi ágon
megoldandó probléma alapvető társadalmi érdek. Ennek alfája és omegája a férfi jelenlét, értékképviselet és
mintaörökítés! Ha nincs férfi, nincs
nő, család és társadalom sem, tehát
semmi! Kinek jó ez?
Amikor férfiértékekről beszélek, nem
azt mondom, hogy a nagyapáink korát
kell visszasírjuk, hanem azt vallom,
éljük a mai életünket alkalmazkodva a mai körülményekhez de az örök
férfierények szerint. Állítsuk vissza,
őrizzük meg és örökítsük együtt a
férfiasság eredeti értékeit! Állítsuk
helyre a férfiak ön- és megbecsülését!
Mutassuk fel és tartsuk a megfelelő
szinten a férfi lét mércéjét. Hogy legyen amihez közelíteni, ami felé fejlődni! A Férfiak Klubja is e célból
jött létre, ezen szeretnék változtatni
mindazokkal, akik már csatlakoztak
vagy társulni fognak a misszióhoz.
– Hogyan lehet egy férfi megbecsült, értékes tagja a családnak?
Hogyan állítható vissza a renomé?
– Mivel a kétkeresős modell kényszerré vált, ma már nem állja meg a helyét
az, hogy mi tartjuk fenn a családot.
Nem azért mert gyengék vagyunk, hanem azért, mert a „rendszer” nem engedi. A pénzkeresés amúgy sem lenne
elegendő ahhoz, hogy megbecsülést
vívjunk ki szeretteink körében. Ezt
úgy állíthatjuk vissza, hogy ismét a
magánéletünkre, emberi és férfiúi értékeink fejlesztésére és továbbadására
fókuszálunk, e területen kell többet
tegyünk! Erre sarkalljuk a férfiakat!
A feleségeink, gyermekeink szemében
az vagyunk és maradunk, amit ők

látnak belőlünk. Ha (máshol) dolgozunk, akkor számukra nem vagyunk.
Ha otthon pihenünk, pihenő férfiak
vagyunk, ha elmeséljük, mi történt a
munkahelyünkön, mesélők vagyunk.
Ezért nekünk odahaza is cselekednünk kell az ön- és megbecsülésért,
valamint azért, hogy értéket közvetítsünk, mintát örökítsünk, példát mutassunk a gyermekeink előtt, fontos
ismereteket adjunk át nekik.
– A férfi és női szerepek, feladatok mára átalakultak, olykor
összemosódnak, felcserélődnek,
természetesen nem mindegyik.
Ilyen körülmények között hogyan
válhat egy férfi férfivá?
– Manapság ugyanúgy élhetik a mindennapjaikat a nők is, mint a férfiak,
és ezzel nincs is baj – karriert futhatnak be, céget vezethetnek stb.
Viszont amikor úgy döntenek, hogy
gyereket akarnak vállalni, a feladatuk, az annak való alárendelésük – jó
esetben – egyértelművé válik számukra. A kockát elvetik.
A férfi nem szül. Saját elhatározásából kell felelősséget vállaljon, alárendelődjön a családi feladatainak.
(Ezért is kellene ő kezdeményezze a
családalapítást. Gondoljunk viszont
bele, hány nő kényszerül ma arra,
hogy „leánykérésre szorítsa” leendő
párját...) Majd a férfi ezt az elhatározását minden nap önállóan kell megerősítse. Ennek érdekében először be
kell járjon egy olyan utat, mely során férfivá érik még mielőtt férj, apa
lesz. Erős belső indíttatás nélkül ez
nem megy. Sajnos ez az, ami ma egyre inkább hiányzik. Ha enélkül válnak férjekké, apákká, milyen támaszt
nyújtanak majd asszonyaiknak, családjuknak, felelősségteljesen tudják-e
ellátni vállalt kötelezettségeiket, milyen értékeket adnak majd át gyermekeiknek?
Az utat már korán el kell kezdeni,
ezért is szervezünk Apa-Fia köröket, hogy a gyerekek férfitársaságban

olyan értékeket lessenek el, amelyeket
nem okítva lehet megtanulni, hanem
együtt, tevékenység közben, a minták
közvetítésével. A Férfiak Klubja munkája által presztízst adunk a férfi erényeknek és arra motiváljuk társainkat,
hogy vállalják a tettet, a való életbeli
próbatételeket, feladatokat, amelyek követhetővé, alkalmassá, méltóvá faragja
őket.
– Miben látod megnyilvánulni a
férfi értékek hanyatlását?
– Egyre inkább azt tapasztalom, hogy
hiányzik a felelősségvállalás, a tartás,
a döntés- és cselekvőképesség, ezeknek
nemléte pedig veszélyezteti a családok
és a következő generációk jövőjét. Egy
követelőző, gyermeki társadalom kezd
kialakulni és ez nemcsak a párkapcsolatokra van rossz hatással, hanem a
gazdasági életre is. Ilyenkor ki-kibújik
belőlem a közgazdász, de nyomban el
is magyarázom mire utaltam: nem csupán a házasságban cserélik le az érték
nélküli feleket, hanem a munkahelyeken
is, hiszen sok energiával, költséggel jár,
mire ők felelősségteljes felnőttekké válnak.
– Az előbbi nem csak a férfiakra
vonatkozhat, hiszen társadalmi
gondról beszéltél. E tekintetben a
nők éppoly ludasak, mint az erősebbik nem tagjai?
– A Férfiak Klubjában kitűztük, hogy
mi csak és kizárólag a férfiakkal, a saját kötelezettségeinkkel foglalkozunk.
Nem szeretnénk olyan 130 ezer tagú
közösség lenni, amely a nőkre mutogat,
bennük keresi a hibát, őket szidalmazza, hol rontották el, mit tettek rosszul.
Ez otthon sem vezet jóra. Mi a saját
dolgainkat kell rendbe tegyük, és elinduljunk egy irányba, aztán eldől, hogy
a hölgyek hogyan reagálnak erre, mit
tesznek, velünk tartanak-e. Egyelőre
nagyon pozitívan viszonyulnak a mi
ügyünkhöz, rengeteg női támogatónk
van, akik már az elejétől pártolták a
missziónkat, mely tulajdonképpen Ő értük is van, valamint a családjainkért és
a közös jövőnkért, hiszen a férfi életét is
a szolgálat teszi értelmessé.
Ladányi Norbert

Református tábor

Idén harmadik alkalommal került
megrendezésre a Dunaharaszti Református Napközis tábor június 27-július
01. között. Ezen a héten a gyerekeket rengeteg izgalmas program várta,
melyet a tábor elnevezése is sejtetett
már: MONDD, KI A DZSUNGEL KIRÁLYA?
A hét délelőttjei egyformán teltek el.
A reggeli gyülekezőt közös imádság
követte, majd a gyerekek különböző
foglalkozásokon vehettek részt. Fiúk
körében igen népszerű volt a foci, ahol
korosztályonként bajnokságokat rendeztünk, a lányok eközben Niki nénivel mélyültek el a dzsungeltánc rejtelmeiben. Lehetőség volt trambulinozni,
ahol a segítők nem győzték az időt
mérni, hogy mindenki igazságosan juthasson az élményhez. Farkasné Erzsike
néni rengeteg új és izgalmas fejlesztő
játékokkal ismertette meg a gyerekeket, melyeket saját maga készített.
Tízórai után közös éneklés volt, majd
gyülekezetünk ifis csapata minden nap
színdarab feldolgozásban adott elő a
gyerekeknek egy dzsungelben játszódó
tanulságos, állatokról szóló történetet.
Ezután lelkészünk, Csaba bácsi elgondolkodtató és vidám áhítata mélyítette bennünk Isten iránti szeretetünket
és azokat a tanulságokat, amiket az állatok történeteiből ismerhettünk meg.
Délben következett a bőséges és finom
ebéd, amit a Liget Falatozó biztosított
számunkra. Ezt követően a gyerekek
csoportonként, vezetők segítségével
járták körül a délelőtt tanultakat játékokkal, beszélgetésekkel, kézműves feladatokkal. Minden nap más program

várta a gyerekeket délután. Hétfőn délután a Láthatatlan Színház élményét
tapasztalhatták meg. Kedden kora
délután a tábor résztvevői egy biciklitúra keretében Ficsór Árpád gazdálkodó „Parasztsajt” üzemébe látogattak,
ahol betekintést kaphattunk a sajt
készítés folyamatába, az állatgondozás
rejtelmeibe és saját magunk tapasztalhattuk meg milyen finom íze is van egy
igazi sajtnak! Szerdán a Merlin ház oktatói, Nemes Péter és Deli Levente egyszerre három féle élménnyel gazdagította a negyedikes, ötödikes, hatodikos
korosztályt: kísérleteket végezhettek
gyümölcsökön, amikből DNS-t nyertek
ki, legoból robotokat építettek, majd
azokat számítógép segítségével irányították és nem utolsó sorban 3D-s tollal
szemüveget is készítettek maguknak.
Csütörtökön délelőtt Tóth Gábor érkezett a kis táborosokhoz és mutatta
be állatait humoros előadás keretében.
Táborzárásként, az utolsó napon, a
gyerekek nagy örömére, ebédre pizzát
rendeltünk az Impéria Pizzériából,
majd délután egy hatalmas dzsungeles
gyümölcs partit rendeztünk. Ebben az
évben sem maradhatott el a táborbeszámolóval egybekötött műsor, melyet
a gyerekek adtak elő szüleiknek.
Köszönjük gyülekezetünk alapítványának, az Építő Kövek Alapítványának
a most vásárolt sátrat, ami alatt étkezhettünk. Köszönjük Dunaharaszti
Önkormányzatának a pénzbeli támogatását is, ami lehetővé tette, hogy
alacsony részvételi díjat kérjünk a családoktól!
T. A.

Tábori hírek
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AUTÓJAVÍTÁS

BELSŐ AJTÓK:
klasszikustól a modernig
Fenyő, tölgy, dió
és dekor fóliás anyagból
Raktári
BEJÁRATI AJTÓK
65.000,-Ft-tól
REHAU műanyag
nyílászárók
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Figyelem! Változás a városi lomtalanítás rendjében!
Tisztelt Dunaharaszti Lakosok!

rendszer által okozott hetekig tartó szemét
látványától. A házhoz menő lomtalaní-

2016. szeptember 1-től a MULTI-DH Non-

tási szolgáltatás az alábbi egyeztetést

profit Kft. a Dunaharaszti lakosság részére

követően vehető igénybe:

elérhetővé teszi házhoz menő lomtalanítási

Lakosság esetében az ingatlanhasználó, tár-

szolgáltatását.

sasházak esetében a társasház közös képvi-

Munkatársaink a jelzett időpontban elvég-

Az eddig megszokott lomtalanítási rend az

selője bejelenti a lomtalanítási igényét ügy-

zik a lomtalanítást, ennek elvégzéséről, va-

elmúlt évek tapasztalatai alapján sajnos

félszolgálatunkon. Az igény bejelentéséhez

lamint mennyiségéről szállítólevelet készíte-

nem tartható. A meghirdetett időszakban

szükség lesz az Ön ügyfél azonosító számá-

nek a helyszínen, melyet megrendelő köteles

egyre több illegális hulladék-lerakás történt,

ra, mely a számlán megtalálható. Megren-

leigazolni.

melynek eredete ismeretlen. Az ingatlan-

delését jelezheti ügyfélszolgálatunk tele-

A szolgáltatás megrendelésének elengedhe-

használók által kihelyezett lomhulladékot

fonján (06 30 665 4021) félfogadási időben

tetlen feltétele, hogy ügyfelünk díjhátralék-

rendszeresen és több alkalommal túrták

(hétfőtől-péntekig 8.00-16.00), vagy e-mail-

kal ne rendelkezzen. Felhívjuk a lakosság

át illegális hulladék-gyűjtő tevékenységet

ben (info@multi-dh.hu). Lehetőség van sze-

figyelmét, hogy ezt a szolgáltatásunkat

folytató személyek. A lakosság több eset-

mélyes bejelentésre is a 2330 Dunaharaszti,

évente egy alkalommal azon belül maxi-

ben ezeket a személyeket a MULTI-DH

Fő út 46. szám alatti ügyfélszolgálatunkon

mum 2 m3/ingatlan lomhulladék elszál-

Nonprofit Kft. alkalmazottjainak hitte és

hétfőn 8.00-20.00 vagy szerdán 10.00-16.00

lítására vehetik igénybe térítésmentesen!

panasszal élt, illetve a céget és annak szol-

óráig tartó ügyfélfogadási időben.

A 2 m3-t meghaladó mennyiségű lom el-

gáltatását az ő általuk végzett tevékenység

A leggyorsabb ügymenet érdekében az

szállítását az ingatlan tulajdonosának vagy

alapján minősítette. Ebből folyamatosan

e-mailben történő megrendelést javasoljuk.

bérlőjének szállítólevél alapján bruttó 4 335

problémák adódtak, például a gondosan ki-

Munkatársaink tájékoztatást kérnek Öntől,

Ft/m3 áron kiszámlázzuk.

készített hulladékot széttúrták, vagy elszál-

hogy milyen jellegű és mennyiségű lomhul-

A házhoz menő lomtalanítás során nem

lították, de egy részét máshol lerakodták.

ladékot kíván elszállítatni. Megrendelését

szállítjuk el az alábbi frakciókat:

A szolgáltatást olyan személyek is igénybe

egyeztetik a szállítást irányító logisztikai

– elektronikai hulladék

vették, akik a kötelező hulladékszállítási

vezetővel a szabad időpontok tekintetében,

– gumiabroncs hulladék

közszolgáltatási díjat nem fizetik, vagy nem

majd visszahívják Önt a megadott elérhe-

– veszélyes hulladék (festékek, lakkok, ola-

is helyi lakosok. Mi szeretnénk a rendsze-

tőségén vagy visszajeleznek e-mail-ben. A

jok, spray flakon)

resen fizető ügyfeleink érdekeit szem előtt

lomtalanítás időpontja akkor tekinthető

– ipari tevékenységből származó hulladék

tartani és ennek megfelelően a lomtalanítási

véglegesnek, amikor a közösen egyeztetett

– zöld hulladék

rendszert átalakítjuk a további kellemetlen-

időpontot írásban visszaigazolják munka-

– sík üveg

ségek elkerülése érdekében. Így a jövőben

társaink!

– építési és bontási hulladék

nem fogják ismeretlen csoportokba rende-

Kérjük, hogy a leegyeztetett napra a lomhul-

Ezúton szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakos-

ződött guberáló személyek járni az utcá-

ladékot készítse elő a szállításra, úgy, hogy

ság figyelmét, hogy a bejelentés nélkül

kat éjjel-nappal, a lakosság nyugalmát is

a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a

történő hulladék kihelyezése illegális

zavarva és reményeink szerint megszűnnek

kisebb méretű anyagok a hatékonyabb el-

hulladéklerakásnak minősül! Az illegális

az illegális hulladéklerakások is. Szeretnénk

szállítás és szétszóródás megakadályozása

hulladék elhelyezése hatóságilag tilos és bír-

a térségben elsőként az eddiginél egy jelen-

érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek

ságot von maga után!

tősen magasabb színvonalú szolgáltatás-

elszállításra az ingatlanján belül, a kapuhoz

MULTI-DH Nonprofit Kft.

sal Városunk összképét megóvni az eddigi

közel. Közterületre nem helyezhet ki lomot!

Hulladékszállítási közszolgáltató

Fitness eredmény
Kárpáti Ágnes, Dunaharaszti lakos és édesanya, aki a Mannheim
Squash Klub-ban személyi edzőként dolgozik, a 2016-os tavaszi
szezonban is indult számos Fitness
versenyen, ahol az alábbi eredményeket érte el:
Magyar kupa
Bodyfitness masters 3. hely
Bodyfitness -168 cm 2. hely

BodySport kupa
Tehetsegkutató 3. hely
Sportmodell +165 cm 3. hely
Fitbalance
Bodyfitness -168 cm 3. hely
WABBA VB Olaszorszag
Verona
5. Hely
Gratulálunk az eredményhez!
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Ne hagyjuk szó nélkül
Sokan azt mondják ez már a globális felmelegedés jele, tagadhatatlan tény azonban, hogy az időjárás, különösen a nyári időszakban
egyre kiszámíthatatlanabb és szélsőségesebb lesz.
Megnyilvánul ez abban is, hogy a
csapadék mennyisége egyre intenzívebbé válik és az komoly terhet
ró a csapadékelvezető rendszerre.
Az Önkormányzat már évek óta jelentős forrásokat fordít arra, hogy
az utak felújításával egyidejűleg
a csapadékvíz elvezető rendszer
is
elkészüljön. Az özönvízszerű
csapadék egy része azonban nem
az erre a célra kiépített elvezető
rendszeren keresztül, hanem szabálytalanul, a szennyvízrendszerbe kerülve távozik a háztartásokból. Ennek eredményeképpen az
esőzésekkel egyidejűleg a szennyvízrendszer is jelentős terhelésnek
van kitéve, ami tovább nehezíti az
üzemeltető munkáját.
Jómagam az elmúlt időszakban
több alkalommal is személyes tanúja voltam annak, hogy milyen
jelentős műszaki gondokat okozhat
a lakosság egy kis hányadának felelőtlen magatartása a többiek, a
szabálytisztelők rovására. Sajnálatos tevékenységük eredményekép-

pen, több alkalommal is az alacsonyabban fekvő ingatlanokban
keletkezik kár egy-egy műszaki
meghibásodás miatt, melyről minden esetben bebizonyosodott, hogy
a csatornahálózatba bejuttatott,
oda nem való tárgyak okozták.
Nem szeretnék itt felsorolásba bocsátkozni, hiszen úgy vélem sokakban meg sem fordulna a gondolat,
hogy a szennyvízcsatornába ilyen
jellegű tárgyak kerülhetnek, de
felhívás jelleggel had említsek meg
néhányat a fontosabbak közül.
Tehát nem szabad a csatornahálózatba juttatni, azaz ne dobják be
a WC-be az eldobható pelenkákat,
intim betéteket, semmilyen állati tetemet, kötelet, drótót. Nincs
helye a hálózatban veszélyes vegyszereknek, gyúlékony anyagnak
sem beleöntve, sem a műanyag flakonnal együtt.
Végül de nem utolsó sorban kifejezetten tiltja a jogszabály a csapadékvíz bevezetését a hálózatba,
ennek megszegése jelentős mértékű
büntetést vonhat maga után. Ne
menjünk el szó nélkül ezek mellet,
figyelmeztessük egymást is a szabályok betartására!
Sok megkeresés érkezett hozzám,
hogy mi az oka a számlázás átala-

kításának és az ÉDV Zrt.-hez történt csatlakozásnak.
Amikor néhány évvel ezelőtt a
víziközmű-szolgáltatás
törvényi
háttere jelentősen megváltozott elkerülhetetlen volt, hogy Dunaharaszti város addig jól működő városüzemeltetési rendszere helyett,
csatlakozzon valamilyen nagyobb
fogyasztói egyenértékkel bíró szervezethez. Látható, hogy az átalakítások eredményeképpen az addig
a települési önkormányzatok által
üzemeltetett közszolgálatások átalakítása mind a mai napig küzd
gyermekbetegségeivel, legyen szó
hulladékgazdálkodásról vagy víziközmű szolgáltatásról.
Dunaharaszti Város Önkormányzata levonva a tanulságokat a DPMV
Zrt. működéséből úgy döntött,
hogy az állami tulajdonú ÉDV Zrt.
bízza meg a város tulajdonában
lévő víz- és szennyvíz-hálózat üzemeltetésével. Hosszú tárgyalások
eredményeképpen
elszámoltunk
egymással és most elmondhatom,
hogy korrekt együttműködés alakult ki a Szolgáltató és az Önkormányzat között.
Ennek eredménye, hogy megváltozott a számlázás és a leolvasás
rendje, hiszen meg kellet felelnünk
nekünk is a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal által
elfogadott Üzletszabályzatnak.
Mára azonban a rendszer működőképes, a DPMV Zrt adatszolgáltatásából származó fennakadások kiküszöbölésre kerültek és átálltunk
a kéthavi számlázás rendszerére.
Jómagam folyamatosan figyelemmel kísérem a Szolgáltató munkáját, folyamatosan egyeztetek
velük, hogy az együttműködés
eredményeképpen a szolgáltatás
minősége tovább javulhasson. Építő jellegű megkeresésüket továbbra
is szívesen veszem!
Horváth Jenő
Önkormányzati Képviselő

Rendőrségi hírek

„Ember a vízben –
Gyermek a vízben”
iskolarendőr program
előadássorozat
Igen mozgalmasra sikeredett a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén található általános iskolák tanulói
számára 2016 júniusa.
Az iskolarendőr programban meghirdetett
„Ember a vízben - Gyermek a vízben” előadássorozat a dunaharaszti csónakháznál kezdődött, ahol 2016. június 3-án Molnár Csaba r. főtörzsőrmester a Dunai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság munkatársa segítségével,
egy élményekkel teli bemutatót, és a vízen
tartózkodás, valamint a vízi közlekedéssel
kapcsolatos szabályokról tartott oktatást a
Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói számára. A
hallgatósághoz csatlakozott a Dunaharaszti
Hétszínvirág Óvoda Indián csoportja is. A
gyerekek a csónakba szállást követően megtapasztalhatták a vízi közlekedés és vízen
tartózkodás szabályait.
A csónakok és kenuk, a különböző vízi sporteszközök használatáról hasznos információkhoz jutottak. Megtudhatták milyen kötelező felszereléseket kell magukkal vinniük
vagy magukon tartani, ha vízre szállnak.
Milyen szabálysértést követnek el, ha ezen
felszerelések hiányoznak és a (vízirendészeti)
rendőr ezt ellenőrzi. Hány éves kortól lehet
vízre szállni, hányan tartózkodhatnak az
adott eszközökön, és ki az, aki azt vezetheti.
Hol fürödhetnek biztonságosan, milyen veszélyei vannak a bányatavakban történő fürdőzésnek. A sok szabály megismerése után a
csónakház kikötőjében megnézhették a rendőrségi kishajót.
A harmadik alkalom a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános
Iskolában volt, ahol 8 állomás alatt körforgásszerűen, csapatokban kellett feladatokat,
teszteket megoldania a 250 fős gyerekseregnek a rendőrséggel kapcsolatos szabályokról,
valamint a felállított KRESZ pályán számot
adhattak az ügyességi tudásukról.
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
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VÁLOGATÁS UTÓSZEZONI AJÁNLATAINKBÓL
Kefalónia 		

62.900 Ft

08.26-09.02. repülővel, apartman önell.

Kelet-Kréta		

08.24-31. repülővel, hotel*** FP

93.900 Ft

Tunézia		

08.19-26. repülővel, hotel**** all incl.

89.900 Ft

Hurghada		

08.28-09.04. repülővel, hotel**** all incl.

96.100 Ft

Bulgária		

08.15-22. repülővel, hotel**** all incl.

99.900 Ft

Korfu		

08.20-27. repülővel, hotel*** FP		

129.900 Ft

Costa Brava

08.20-27. repülővel, hotel*** FP

139.900 Ft

Rodosz		

08.18-25. repülővel, hotel*** all incl.

139.900 Ft

Nyugat-Kréta

08.21-28. repülővel, hotel*** FP

139.900 Ft

Dél-Ciprus		

08.27-09.03 repülővel, hotel**** FP

159.990 Ft

Észak-Ciprus

08.17-24 repülővel, hotel***** all incl.

199.990 Ft

Mallorca		

08.17-24. repülővel, hotel**** FP

203.050 Ft

Zöldfoki-szigetek

09.01-08. repülővel, hotel**** all incl.

258.900 Ft

Tenerife		

09.02-09 repülővel, hotel**** FP		

287.800Ft

TÉLI EGZOTIKUS ELŐFOGLALÁSI AKCIÓK

Dél-Thaiföld körutazás pihenéssel Koh Samuin
2017.02.10-23. (11éj) repülővel, hotel 3-4* R
499.900 Ft
Látogatás Szingapúrban, Jáva és Bali szigetein, tengerparti pihenéssel
2017.02.16-28. (10éj) repülővel, hotel 4-4*+ R
549.900 Ft
Felfedezőúton Kubában, pihenéssel Cayo Santa Maria szigetén
2017.01.26-02.06. (10éj) repülővel, hotel 4-5* TP+All I. 699.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza: utazást repülővel, a szállást megadott ellátással, magyar
asszisztenciát. A részvételi díj nem tartalmazza: illetékeket, biztosításokat, fakultatív programokat.

Bubu Kutyakozmetika
TAKSONY

Szigethalom

Dunavarsány

Új kutyakozmetika nyílt Bubu néven a Taksonyi híd közelében.
Tel.: +36 30/552-7919 Cím: 2336 Dunavarsány, Forrás sor 3.

Dunaharaszti, Fő út 17.
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Közélet
Mentési Pont

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

2016. május 4-étől megkezdte működését - az Önkormányzat és az Országos
Mentőszolgálat által megkötött együttműködési megállapodás alapján – az un.
„Mentési pont” a Damjanich utca 23.
szám alatt. Annak érdekében, hogy a
szolgáltatás elindulhasson szükséges volt
kialakítani a mentőgépjármű számára a
fedett parkolás lehetőségét, úgy, hogy
megvalósuljon az induláshoz a biztonságos és akadálymentes kihajtás.
Feltétel volt még az is, hogy olyan elektromos kültéri csatlakozási hely kerüljön
kiépítésre, ami a mentőautó berendezéseinek töltését a parkolás alatt biztosítani
tudja. Az átalakítás során kiépült a fedett előtető, az utcafronti épület végébe
helyeztük át a kerítést és kibővítettük
a térburkolatot az útpályáig. A Mentési
Pont elérhetősége (24) 655-443.

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

Mentők
RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004
SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13.
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT
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

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett fiúnk Éser Győző 2016. március 27-én, 51 évesen betegségben elhunyt.
„A becsületes ember mindig fiatalon hal meg, vagyis idő előtt.”
A gyászoló szülők

Újszülöttek 2016. június
hónapban
Csizmadia Álmos Tihamér
Gebei Milán
Simon Milán
Tóth Piroska Lizbett
Kiss Olivér
Berki Bálint
Simon Adrienn Alexandra
Horváth-Nagypál Nóra
Gerencsér Mihály
Tóth Dorina Fruzsina
Gergály Botond Dénes
Kiss Diána
Bujtor Lilien
Sereg Dorina Zoé
Szuna-Janisch Krisztián
Torzsa Bálint Dániel
Konczos Márton Lukács
Orosz Milla
Orosz Maja
Sebestyén Mira
Tóth Szabolcs
Bertalan Sára
Nagy Tamás
Davidovics Benedek
Réder Anna
Karóczkay Gábor
Pályi Blanka Zita
Rácz Mihály Lajos
Jakab Mirjam
Varga Hédi

06.01.
06.02.
06.04.
06.04.
06.06.
06.09.
06.09.
06.11.
06.12.
06.12.
06.14.
06.14.
06.15.
06.15.
06.15.
06.17.
06.19.
06.19.
06.19.
06.19.
06.19.
06.23.
06.23.
06.24.
06.24.
06.26.
06.26.
06.28.
06.29.
06.29.

2016. június hónapban
elhunytak neve és életkora
Ágoston Istvánné
Bajor Istvánné
Bohoczki Józsefné
Császár Tiborné
Fazekas Róbert
Ferencz Józsefné
Győri Ferenc
Herczeg Mihályné
Kaltenecker Ádámné
Káposztai Zsuzsanna
Kovács József
Kovács Attiláné
Kovács Jánosné
Kozma Gyula
Lengvárszky Gábor
Magyari Zoltán
Nagy Pál
Oláh Gyuláné
Orbánné Makó Anikó
Papp Istvánné
Schuszter Józsefné
Sipos István
Szatmári Gáspár
Szing Józsefné
Tóth Jánosné
Újhelyiné Bene Irma
Zentay Györgyné

élt 79 évet
élt 82 évet
élt 92 évet
élt 83 évet
élt 73 évet
élt 67 évet
élt 78 évet
élt 69 évet
élt 66 évet
élt 56 évet
élt 81 évet
élt 74 évet
élt 87 évet
élt 90 évet
élt 61 évet
élt 41 évet
élt 71 évet
élt 62 évet
élt 59 évet
élt 63 évet
élt 87 évet
élt 72 évet
élt 77 évet
élt 83 évet
élt 91 évet
élt 68 évet
élt 79 évet

Válasszuk meg okosan, hogy mi kerül a tányérunkra!
Az étkezési szokások kialakulásánál
meghatározó, hogy mit lát otthon a
gyermek. E téren is nagy szerepe van
a szülői példamutatásnak, érdemes
tehát nemcsak a saját, hanem gyermekeink mostani és későbbi egészsége szempontjából is odafigyelni a
kiegyensúlyozott étrendre és az ételek
elfogyasztásának kereteire. Ehhez ad
most segítséget a dunaharaszti GYERE® Programot szakmailag irányító
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) a közreadott új táplálkozási ajánlásával, az OKOSTÁNYÉR®-ral.
Az egészséges felnőtteknek szóló ajánlás a
közel 30 évvel ezelőttit váltja, és nem csak
a legfrissebb nemzetközi tudományos eredményeket és jogszabályokat, hanem a hazai
táplálkozási szokásokat és ízlést is figyelembe
veszi.
Az OKOSTÁNYÉR® legfontosabb újdonsága, hogy a korábbi, tápanyagalapú ajánlás
helyett élelmiszercsoportokat ad meg, hisz a
köznapi életben sem fehérjét, zsírt vagy szénhidrátot fogyasztunk, hanem ezek értékes
forrásait, például húst, tejet, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt. Ezen kívül tányér lett az új
ábrázolási forma, ami az eddigi piramis- vagy
házalak helyett az étkezéshez egyértelműen
kapcsolható ábrán mutatja meg az egyes
élelmiszertípusok egymáshoz viszonyított helyes arányát. Így a rögzült arányok akkor is
könnyebben betarthatóak lesznek, amikor a
való életben szedünk ételt a tányérunkra. Az
ajánlásnak részét képezik olyan közérthetően
megfogalmazott és könnyen követhető tanácsok is, mint például, hogy naponta legalább
egyszer fogyasszunk teljes értékű vagy teljes
kiőrlésű gabonából készült terméket, négyszer együnk zöldséget vagy gyümölcsöt és
ebből legalább egyszer nyersen. Minden nap
fogyasszunk tejet és tejterméket, ez utóbbiból viszont válasszunk zsírszegényet, hisz
az is közel annyi kalciumot és egyéb fontos
tápanyagot tartalmaz, de kevesebb benne a
telített zsír, mint a zsírdús változatban. Az
ajánlás legalább heti egyszer javasolja, igazodva a hazai szokásokhoz, a halfogyasztást,
ugyanakkor a belsőségek (pl. máj) fogyasztását korlátozza heti egy alkalomra. A legfontosabb élelmiszerek esetében az adagokra,
illetve az adagok egyenértékére is információt

ad, továbbá felhívja a figyelmet a bevitt só,
zsiradék és cukor mennyiségének csökkentésére és a napi megfelelő folyadékbevitel fontosságára is.
Hogyan főzzünk okosabban?
Az arányokon, adagokon kívül olyan praktikus tanácsokat is ad az MDOSZ, amelyek
betartásával egyszerűen kerülhetnek egészségesebb ételek az asztalra.
• Mindig egészséges, friss és alaposan megmosott alapanyagokból készítsük az ételeinket. A nyersen fogyasztandó zöldségeket, friss
fűszernövényeket, gyümölcsöket lehetőleg bő
sugarú folyóvízben mossuk meg, hogy biztosan minden szennyeződést eltávolítsunk.
• A zöldségeket, gyümölcsöket, gabonaféléket (kásának való gabonamagvak, köles, hajdina, kuszkusz) és a húsokat főzhetjük vízben, de még ízesebbek lesznek, ha zöldség-,
hús- vagy halalaplében készítjük.
• A gőzben főzéssel, amikor egy forrásban
lévő víz feletti edényben főzünk, jobban megőrizhetjük a zöldségek vitamin- és ásványianyag tartalmát. Sokféle zöldséget főzhetünk
így, például brokkolit, sárgarépát, de még
spárgát is.
• Gyakran készítsük ételeinket párolással,
amelyhez legfeljebb fél evőkanál növényi étolajat használjunk fel adagonként. Párolással
készülhetnek a zöldségköretek, a zöldséges,
gyümölcsös húsraguk és a natúrszelet is.
• A bundázott fogásoknál, rántott húsnál,
rántott sajtnál vagy zöldségeknél és a fasírtnál legalább válasszunk zsírtakarékos sütési
módokat. A bő zsír helyett ezeket elkészíthetjük a sütőben is, sütőpapírral kibélelt
tepsiben, amelyet néhány csepp étolajjal
megspriccelünk. A grillezés is zsírtakarékos technika, amelynél azonban ügyeljünk
arra, hogy ne pirítsuk meg nagyon barnára

az ételt. A modern edénybevonatok
(teflon, kerámia, stb.) lehetővé teszik,
hogy akár zsiradék nélkül főzzünk bennük. Alufóliában, sütőzacskóban, cserépedényben szintén zsiradék nélkül
süthetünk halat, húst, zöldséget.
• A magyar konyhában számtalan
ételt (levesek, főzelékek, mártások) sűrítéssel, rántással, habarással, hintéssel
készítünk. Ezeknél érdemes zsírszegényebb variációkra váltani. Készítsünk
száraz rántást, azaz zsiradék nélkül pirítsuk meg a lisztet, vagy csak fél evőkanálnyi
növényi étolajat tegyünk hozzá. A habaráshoz vizet használjunk. A finom habaráshoz
pedig tejszín és tejföl helyett használjunk
kefirt, joghurtot (pl. kefires tökfőzelék), csökkentett zsírtartalmú tejfölt (pl. tejfölös burgonyafőzelék). Hintéssel sűrítjük például a
zöldborsófőzeléket, amelyet szintén csökkentett zsírtartalmú tejjel öntsünk fel.
• A változatos ízeket, kevesebb sótartalom
mellett aromás főzéssel, párolással érjük el.
A citrom jól kiemeli hal ízét, a főtt rizshez
különösen illik a fahéj. A gyümölcsleveseket
ízesítsük fahéjjal, szegfűszeggel, citromhéjjal,
de használhatunk az izgalmasabb ízek kedvéért például levendulát is. Aromásan párolhatjuk a húsokat, halakat intenzív aromájú
zöldségekkel, fűszerekkel, gyümölcsökkel,
például zöldborsóval, zellerrel, kakukkfűvel,
lestyánnal, erdei gyümölcsökkel, ananásszal,
datolyával. Legyünk bátrak a konyhában, és
próbáljuk ki, hogy a megszokott sós íz helyett inkább az édesebb vagy savanykásabb
íz felé visszük el az összhatást. Készítsük húsos, halas ételeinket gyümölcsökkel, vagy savanykásan joghurttal, citromlével. Só nélkül
is ízessé tehetjük a magvakat (pl. diót, kesudiót, szezámmagot), ha megpirítjuk azokat.
• A rágás megőrzi fogaink egészségét, ezért
ne főzzük szét a zöldségeket és a tésztát. A
salátákhoz éppen csak blansírozzunk, azaz a
forrásban lévő vízbe csak pár percre dobjuk
be a zöldséget.
• Alacsonyabb zsír- és cukortartalmú des�szertet készíthetünk többek között kevert
tészta felhasználásával, mint a palacsinta
vagy a muffin.
Bővebb információ az Okostányérról: http://
mdosz.hu/uj-taplalkozasi-ajanlasok-okos-tanyer/
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A médiából bizonyára már mindenki értesült
arról, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatásban változások történtek 2016. április 1.
napjától kezdődően. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt megrendelőinket a változások főbb elemeiről és azok hatásairól. Ez év
elején létrejött a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, röviden NHKV
Zrt. Ennek az új koordináló szervezetnek a
feladata, hogy országos szinten a közszolgáltatók helyett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját beszedje, valamint keletkezett
kintlévőségek behajtásáról gondoskodjon. A
közszolgáltatási díj mértéke változatlan marad. A hulladékszállítás ellátásáért továbbra
is a MULTI-DH Nonprofit Kft. felel, de a
díjak számlázásával, és azok beszedésével
kapcsolatos feladatokat a hatályos jogszabályok az NHKV Zrt.-hez helyezték át. Ez az
oka, hogy 2016. április 1.-jét követően nem
történt ügyfeleink részére hulladékszállítási díj
kiszámlázása, kézbesítése. Bár a számlázással
kapcsolatos feladatok az imént említett dátumot követően az állami céghez kerültek, az
NHKV Zrt. az informatikai hátterének hiányában jelenleg nem tudja ellátni ilyen irányú
feladatait. A megrendelők érdekeit szem előtt
tartva, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésével, és azzal összefüggő egyes

feladatok ellátásával kapcsolatos együttműködési megállapodást kötöttünk az NHKV
Zrt.-vel, hogy az eddig felgyülemlett díjak
már ne halmozódjanak tovább. Így augusztus hónapban el tudjuk indítani a számlázást,
és garantáljuk, hogy 2016. december 31.-ig
folyamatosan biztosítjuk a számlák kézbesítését. 2017.01.01-től kezdődően az NHKV Zrt.
tájékoztatása alapján rendszerük alkalmassá
válik a számlák kiállítására. A jelenlegi számlázási időszakban, visszamenőlegesen négy
havi számlát (április, május, június, július)
fogunk kiállítani, de az NHKV Zrt. nyilatkozata alapján az ellenérték megfizetésére
hosszabb fizetési határidőt fognak biztosítani.
Ha valamely ügyfelünknek nehézséget okoz
a felgyülemlett díjak kiegyenlítése, arra valószínűleg az NHKV Zrt részletfizetési lehetőséget fog biztosítani, de erre jelenleg pontos
információnk még nincs. Tehát a számlák
nyomtatását, borítékolását és kézbesítését az
állami cég megbízásából a MULTI-DH Nonprofit Kft. fogja végezni. A számlakibocsátó
az NHKV Zrt., és a közszolgáltatási díjat is

részére kell megfizetni. Így a csoportos beszedési megbízással rendelkező, illetve átutalási
megbízással fizető ügyfeleinknek át kell állítaniuk bankjuknál a kedvezményezett nevét,
számlaszámát illetve csoportos beszedés esetén a cég azonosító számát. Ezeket az információkat tájékoztató levélben fogjuk közölni
az első állami cég által kibocsátott számla
mellékleteként. Ügyfélszolgálatunk rendjén,
és elérhetőségeinken nem változtatunk. A
szállítással kapcsolatos feladatokat, esetleges
panaszokat továbbra is ügyfélszolgálatunk
kezeli. Hatáskörünkön kívül eső kérdésekben
az állami cég ad választ, de ügyfélszolgálatunkon keresztül vállaljuk annak közvetítését.
Munkánkkal a továbbiakban is a lakosság és
környezetünk érdekeit szolgáljuk.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-20.00
Szerda: 10.00-16.00
1201 Budapest, Attila utca 62.
Hétfőtől Péntekig: 8.00-16.00
Telefon: +36 30 665 4021
E-mail: info@multi-dh.hu
Web: www.multi-dh.hu
Módis Viktor
ügyvezető

Pure

HARASZTI
Baráti üdvözlettel, 2016. június

Isteni részecske
A Higgs-bozon vagy Higgs-részecske egy olyan részecske,
amelyet a részecskefizika standard modellje jósolt meg. Ez
a részecske a közvetítője a
Higgs-térnek és ez felelős a
többi részecske tömegéért. A
Higgs-mező klasszikusan (tehát
nem kvantáltan) is felírható a
speciális relativitáselméletben,
ekkor mint egy négyes skalár
mező jelenik meg, és befolyásolja
a részecskék nyugalmi tömegét.
Nos: egy éve úgy tudtuk, megtalálták. Aztán egy hete kiderült,
mégsem.
Minden marad a régiben...
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Augusztus 19-én, 16.30-18 óráig tanévkezdő gyűjtést szervezünk a karitász-házban (Dunaharaszti,
Fő út 71.) anyagi nehézségekkel küszködő diákoknak. Használt iskolatáskát, hátizsákot, kifejezetten
csak gyermekholmit, írószert, füzetet kérünk szépen,
szeretettel: Szent Erzsébet Karitász
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Aug 20-án 17.00 órakor a Tájházban kenyérszentelés 17.30 órakor polka parti!
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