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Bőr

gyógyászati
magánrendelés

Dr. Garay Géza bőrgyógyász-kozmetológus főorvos

Bejelentkezés: 06 70 557 5352
Általános bőrgyógyászat
Esztétikai bőrgyógyászat, kozmetológia
Anyajegy
Rendelési idő: Hétfő: 15:00-20:00-ig
Kedd, Csütörtök: 9:00-12:00 és
15:00-20:00-ig
Szerda(műtéti nap): 8:00-14:00-ig
2330, Dunaharaszti, Kossuth L. u. 91.
Dunaharaszti- Felső HÉV állomásnál. Bejárat a HÉV parkoló felől,
valamint a Kossuth Lajos utca felől a Revital Center épületében.
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Tervezett ütemben
halad a munka
a Némedi úton

„pihenni”, a földet tömörödni. A második fázisra, a parkolósáv, a járda és
a kerékpárút megépítésére, valamint
a fák és cserjék ültetésére kb. egy-két
évvel később kerülhet majd sor, az
Önkormányzat anyagi lehetőségeinek
függvényében.

A József Attila
Művelődési Ház
felújítása

A vízvezetékeket cserélik ki, a munkák október végéig tartanak, és nem
zavarják majd a Némedi út forgalmát. Mindez egy nagyobb projekt
első része, melynek során az Önkormányzat teljesen rendezi a területet,
a későbbiekben itt parkolók, kerékpárút és zöldsáv létesül majd.
Az Önkormányzat vezetése már korábban tervbe vette, hogy a Dózsa
György úthoz hasonlóan rendezi a
Némedi út környezetét is: parkolósáv,
járda és kerékpárút, valamint zöldsáv létesül majd itt. A beruházást
az M0-ás munkálatai miatt azonban
elhalasztották, mert szükségessé válhat az építkezés során a Némedi út
szakaszos lezárása, ezt azonban nem
akarják addig megtenni, amíg az
M0 felújítása miatti torlódások nem
szűnnek meg.
Mindez azonban még odébb van. Az
elkövetkező kb. három hónap során
az ÉDV Zrt. beruházásában sor kerül az elöregedett vízvezeték-hálózat
teljes cseréjére, mintegy 1050 folyóméteren, a Táncsics utcától a Hajnal
utcáig. Kicserélik a gerincvezetéket
és a házi bekötéseket, ezt követően
helyreállítják a járdát és a kapubejárókat. Fontos, hogy a munkák alatt
is biztosítva lesz az érintett háztartások vízellátása, és a forgalom is zavartalanul haladhat majd a Némedi
úton.
A munkák befejeztével az árkokat
betemetik, és hagyják a területet

Támogatói szerződés keretében sikerült felújítani az épület külső tereit,
előbb a homlokzati nyílászárók cseréje történt meg, majd a homlokzati
és födém szigetelése újult meg, ezzel
egyidőben a tető cseréje és napelemek
kiépítése is megvalósulhatott.
Mára eljutottunk a belső területek
korszerűsítéséhez is. Sikerült forrást
biztosítani az épület színpadjának felújítására!
Megnöveljük a pódium méretét, korszerűsítjük az öltözőt, a burkolatokat,
mosdót, wc helyiséget alakíthatunk
ki, és automatizáljuk a függönymozgató berendezéseket.
Az így megépített új színpad és környezete, lehetőséget biztosít modernebb, nagyobb előadások bemutatására, a művészek végre egy szebb,
otthonosabb környezetben adhatják
elő produkcióikat.
A teljes munkálatok még az idei évben, szeptember végéig elkészülnek,
nekünk már nincs más dolgunk, élveznünk kell az itt létrejött előadásokat!

Adócsoport
tájékoztatója
Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, hogy hamarosan elérkezik a II.
féléves adókötelezettség befizetésének
határideje. Kérjük annak figyelembe

vételét, hogy a márciusi adóértesítővel kiküldésre kerültek a szeptember
15. napi befizetési határidővel ellátott
csekkek is, ezért újabb értesítő kiküldésére már nem kerül sor.
Abban az esetben, ha nem találják a
már kiküldött csekkeket, vagy nem
emlékeznek rá, hogy befizették-e II.
féléves adójukat, jelezzék Adócsoportunk ügyintézői felé, akik felvilágosítást nyújtanak adókötelezettségükről,
és ha kell, haladéktalanul a csekkek
pótlásáról fognak gondoskodni.
Elérhetőségeink:
személyesen: 2330 Dunaharaszti, Fő
út 152. 9-es,10-es szoba
telefonon: 06-24/504-423, 06-24/504428, 06-24/504-441, email-en: ado@
dunaharaszti.hu
Amennyiben rendelkeznek ügyfélkapuval, az E-Önkormányzati portálon
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül is lehetőségük van
adószámlaegyenlegük megtekintésére.
Ugyanezen portálon bankkártyás fizetést biztosítunk.
Az
adókötelezettségüket
érintő
együttműködésüket továbbra is tisztelettel köszönjük. Az adott ügyben,
valamint az önkormányzati adóhatóság hatáskörét érintő bármely ügyben
felmerülő kérdés rendezésében változatlanul állunk a tisztelt lakosság rendelkezésére.
Tisztelettel:
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja

Szünetel a
gázszolgáltatás
Értesítjük, hogy 2020 szeptember
14.-én 8 órától, szeptember 16.-án 8
óráig Dunaharaszti, Alsónémedi,
Ócsa településeken a gázszolgáltatás
a Földgázszállító Zrt. karbantartási
munkálatai miatt szünetel.
KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN A GÁZ
LEÁGAZÓ VEZETÉKÉBE ÉPÍTETT ELSŐ ELZÁRÓSZELVÉNYT
ÉS A GÁZMÉRŐNÉL FELSZERELT ELZÁRÓCSAPOT ELZÁRT
ÁLLAPOTBA FORDÍTANI!
A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését kérjük, azüzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez
nyújtott segítségét köszönjük.
További felvilágosítás:
80/300-00
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Elkészült a felújított Orvosi Rendelő

Átadtuk az új Orvosi Rendelőt,
együtt ünnepelt a város!
Az eredeti felújítási terveket jócskán
felülmúlva, újabb sikeres pályázattal,
bátor döntésekkel, a Pénzügyminisztérium műszaki tartalom és határidő-módosítási engedélyével Dunaharasztiban egy minden szempontból
21. századi orvosi rendelő született

több mint 800 nm-en!
Augusztus 18-án délelőtt került sor az
új Orvosi Rendelő ünnepélyes átadására, ahol Pánczél Károly választókerületünk országgyűlési képviselője és
Dr. Szalay László polgármester mondott köszöntő beszédet. Az ünnepségen megjelentek a képviselő testület
tagjai, a polgármesteri hivatal mun-

katársai, orvosok, asszisztensek, védőnők, kedves hozzátartozók – együtt
ünnepelt a város.
Pánczél Károly kiemelte, hogy Dunaharaszti vezetőségével megvalósult
partneri együttműködés eredményeként az elmúlt években városunk
újabb és újabb fejlesztéseihez összeségében több mint 1 milliárd forint
pályázati támogatás érkezett. A fejlesztéseknek az Orvosi Rendelő átadásával azonban nincs vége, hiszen
új bölcsőde és új általános iskola is
épül hamarosan.
Dr. Szalay László polgármester felidézte az 1920-as években épült eredeti orvosi rendelő történetét, az olasz
orvost, aki felépítette a Damjanich
utcai rendelőt, mely később hadi kórházként is működött, illetve beszélt a
hetvenes években történt rendelőbővítésről, a többszörös átköltözésekről.
A hallgatóság számára részletesen
ismertette a felújítási és átalakítási
munkákat, valamint az új rendelő jellemzőit és szolgáltatásait.
Dunaharaszti Város Önkormányzata
a Pénzügyminisztérium által meghirdetett önkormányzati tulajdonú

DUNAHARASZTI HÍREK

egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztését célzó pályázaton 167,24 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert a Damjanich utca 32. szám alatti Felnőtt
Orvosi Rendelő bővítésére és korszerűsítésére. Ezt az összeget egészítette ki a város saját forrásaiból, hogy
minden szempontból korszerű rendelő
épüljön fel. Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest
megye Területfejlesztési Programja
2014-2020 megvalósításához nyújtott
célzott pénzügyi támogatásból is támogatott projekt 2018. szeptember
24-én kezdődött.
A régi épület átalakítása, teljeskörű
felújítása és az emeleti ráépítés eredményeként 410 nm-rel bővülve, ös�szességében több mint 800 nm-en 10
felnőtt háziorvosi rendelő, 3 fogászati
rendelő, vérvételi helyiség, az orvosi
ügyeletet biztosító helyiségek (ügyeleti szoba, megfigyelő-fektető szoba,
pihenő szoba, elkülönítő), légkondicionált váróhelyiségek, mosdók, aka-
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dálymentes mosdó, lift, lépcsőház,
személyzeti öltözők valamint teakonyha kerültek kialakításra. Modern
energetikai igényeket kielégítő nyílászárók, homlokzati hőszigetelő rendszer, energiatakarékos világítási rendszer és korszerű fűtésrendszer javítja
az ellátás minőségét.
A felújítás az akadálymentesítés jegyében zajlott, mellyel a korábbi hibás kialakításokat kijavították, az
emeleti bővítés egy új lépcsőház és
akadálymentes lift kiépítésével valósult meg. Az épület körül akadálymentes rámpa és parkolók várják a
rendelésre érkezőket.
A régi Damjanich u. 23. alatti rendelő épületébe a Védőnői Szolgálat kerül majd. Számukra is az igényeiknek
megfelelő átalakítási munkálatokra
lesz szükség, hogy méltó helyen, kényelmes munkakörnyezetben dolgozhassanak a haraszti családokért.
Hazay
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Minden megvalósult az új rendelőben, amit szerettünk volna!

Beszélgetés Dr. Bereczki Péter
egészségügyért felelős
alpolgármesterrel az új
háziorvosi rendelő kapcsán
Bereczki doktor urat háziorvosként
nagyon sokan ismerik városunkban,
hiszen 1987-től 1995-ig kétezer embert
számláló körzetet vitt Dunaharasztiban. Az utóbbi 25 évben körzete ugyan
kisebb lett, de a Szociális és Egészségügyi Bizottságban egészségügyért
felelős alpolgármesterként folyamatosan dolgozik. Dunaharaszti képviselő
testületének megszakításokkal 1989
óta tagja.
Hogy kezdődött az új orvosi rendelő felújítása?
2017-ben írta ki a pályázatot a Pénzügyminisztérium, amit meg is nyertünk, de az a közel 170 millió Ft csak
arra lett volna elegendő, hogy a régi
rendelőépületet felújítsuk és a tetőterét beépítsük, emelet ráépítésről
akkor még szó sem volt. A háziorvos
kollégákkal átgondoltuk az igényeket,
s megfogalmazódott bennünk, hogy
emeletráépítéssel tudnánk a lehető
legjobban kialakítani a rendelőhelyiségeket. Én ezt az igényt természetesen képviseltem az Önkormányzatnál,
s a város vezetése úgy döntött: belevágunk. A Pénzügyminisztérium engedélye is szükséges volt ahhoz, hogy
az eredeti terveket, határidőt módosítsuk, sőt a város saját forrásaiból
jócskán ki kellett egészítenünk a költségvetést. Nagyon komoly előkészí-

tő munkára volt szükség, a Műszaki
Iroda munkatársai óriási energiákat
tettek bele ebbe a projektbe, amit ezúton is köszönök.
Hogy lehetett a kiköltözést megoldani a régi épületből?
Gondos tervezéssel egyetlen hétvége
alatt meg tudtuk oldani, hogy a Damjanich utca 23-ban lévő, 20 éve épült
modernebb orvosi rendelő emeletén
korábban kialakított helyiségekbe
orvosaink és asszisztenseink elfoglalják a helyüket, így egyetlen nap sem
veszett el: pénteken a rendelés még a
régi épületben folyt a Damjanich u.
32-ben, hétfőn pedig már a Damjanich u. 23-ba várták a betegeket. Az
Ügyelet a Fő út 35. szám alá került a
Gyerekorvosi Rendelőkhöz a Fogorvosi Rendelők pedig az Önkormányzat
udvarában lévő ideiglenes rendelőkbe
költöztek.
Milyen új egészségügyi szolgáltatásokat tudnak igénybe venni a
lakosok?
Az új rendelőben lehetőség lesz a
csontsűrűségmérésre, légzésfunkció
vizsgálatra, boka-kar index mérésre,
melynek segítségével mind az alsó
végtagok keringéséről, mind a teljes
érrendszer állapotáról fontos információkhoz jutunk, így pl. a cukorbetegségben vagy magasvérnyomásban
szenvedő betegeink állapota még
körültekintőbben megóvható. Szeretnénk gyógytornász rendelést is elindítani, illetve tervezzük különböző
egészségmegőrző előadások megtartását az új rendelő közösségi előadó
termében: pl. dohányzásról való leszoktatás segítése, túlsúly elkerülése
stb.
Mi azt szeretnénk, hogy az itt élők
egészsége érdekében ingyenesen hozzáférhetőek legyenek ezek a lehetőségek, sőt, bővülhessenek. A fizioterápia, vagy az ún. „Kislabor”, vagyis
mintavételi (vér, vizelet, széklet) helyiség eddig is rendelkezésére állt a
haraszti lakosoknak, természetesen
ez nem változik, a Kislabor az új
épületben kényelmes, modern, korszerű környezetben működik tovább.
Ahogy az új rendelőépületet birtokba
veszik a háziorvosok, végre a védőnői
szolgálat is méltó helyre kerülhet: ők
a Dózsa György útról a Damjanich u.
23-ba tudnak költözni, természetesen
az ő igényeiknek megfelelő átalakítá-

sok után.
Mivel foglalkozik a Szociális és
Egészségügyi Bizottság?
Hetente ülésezünk, folyamatosan
dolgozunk. A különböző szociális
kérvények elbírálásán kívül a város
egészségügyi koncepcióját mi alakítjuk. Munkánk nyomán Dunaharaszti
több egészségügyi vizsgálatot illetve
kezelést is saját forrásaiból finanszíroz, hogy az itt élők számára ingyenes legyen. Mi készíjük el a javaslatokat, melyek a különböző szűrések és
védőoltások előnyeiről és feltételeiről
adnak információt a képviselőtestületnek. Évente 6 alkalommal ingyenes
anyajegyszűrést, prosztata szűrést
szervezünk. Az országban elsők között
tettük ingyenessé a hetedikes lányok
számára a HPV oltást, ezt a költséget
azóta az állam átvette, mi azonban
a hetedikes fiúk oltását finanszírozzuk. A csecsemők ROTA vírus elleni
oltását Dunaharasztiban kedvezményesen lehet igénybe venni. Szűrjük
a haraszti óvodásokat is. Szemészeti,
ortopédiai és fül-orr-gégészeti szűrést
szervezünk minden évben, hogy minél
hamarabb megkaphassák a gyerekek a
szükséges segítséget.
Mire a legbüszkébb a megújult,
kibővített rendelővel kapcsolatban?
Minden megvalósult, amit szerettünk
volna. Az Ügyeleti helyiségeket a bejárattól a legközelebb tudtuk elhelyezni
a földszinten. Fertőző illetve súlyos állapotban lévő beteg számára elkülönítő szobát alakítottunk ki, hogy amíg a
mentőre várunk, a rendelés zavartalanul folytatódhasson. Az egész rendelő
kényelmes, tágas, akadálymentesített.
Három vadonatúj fogorvosi széket vásároltunk. Még a számítógépes szoftver is a legkorszerűbb. Összefoglalóan
azt mondhatom, hogy arra vagyok a
legbüszkébb, hogy a munkánk nyomán az orvosi ellátás színvonala és a
kollégáim komfortérzete is nőhet, ami
számomra nagyon fontos volt. Hamarosan visszavonulok az aktív orvoslásból, s bár három unokám és családom
sok gyönyörű feladattal jár, szeretnék
minél tovább a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjaként a dunaharasztiak egészségéért dolgozni.
Hazay
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Évnyitó – kicsit másként
A járványveszély sok szempontból
felborítja a mindennapjainkat, így az
iskolai évnyitók is másként alakulnak,
mint ahogy megszoktuk. 2020-ban elmaradnak az iskolai Tanévnyitó ünnepségek.
Visszaemlékszem azokra az évekre, amikor gyerekként egy-egy hos�szú nyár után újra találkozhattam
szeptember elsején a barátaimmal,
osztálytársakkal, majd apaként a feleségemmel együtt gyermekeimet kísértük első osztályba, felső tagozatba,
gimnáziumba … fontos és szükséges
pillanatai voltak az életemnek az Évnyitók – pedig kamaszként ezt még
máshogy gondoltam.
Amikor valami nincs, akkor érezzük
igazán a hiányát. Ez az év újra és újra

tanít bennünket arra, hogy a VANra koncentráljunk, így én most is erre
kérem Önöket, szeretnék erőt adni a
következő tanévre és időszakra.
Gondoljunk erre a gyönyörű nyárra,
ami mögöttünk van. A viszonylagos
nyugalomra, a helyzethez képest stabil körülményekre. Dunaharasztiban
minden munkatársammal azon dolgozunk, hogy az itt élő családok, felnőttek, gyerekek számára a lehető legélhetőbbé tegyük a mindennapokat.
Merítsenek erőt a kedves emlékekből! Idézzék fel a nyári bográcsozást,
strandolást, horgászatot, játszótéri
találkozókat, baráti összejöveteleket,
s figyeljék, ahogy a gyermekek végtelen rugalmassággal alkalmazkodnak a
megváltozott világhoz, de segítsenek

JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÓ
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, ISKOLÁK
Figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrendjét a 2020.
évben azonosított új koronavírussal
kapcsolatban (követendő járványügyi
és infekció kontroll szabályok 2020.
június 12.) valamint az Emberi Erőforrások Minisztérium Intézkedési terv
a 2020/2021. tanévre a köznevelési intézmények részére 2020. augusztus 17.,
az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által kiadott részletes intézkedési tervnek megfelelően minden iskola felkészül
a tanévkezdésre és a tervet figyelembe
véve valósítja meg a tanévkezdéssel és a
tanév lebonyolításával járó feladatokat.
Az iskolák a szülőket tájékoztatják a
betartandó szabályokról, ajánlásokról.
Az iskolák egyes témákban saját protokollt alakíthatnak ki, így lehetséges
eltérés a különböző intézmények rendjében.
A köznevelési, közoktatási intézményeket csak egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyermeket el kell különíteni társaitól, mert
koronavírusra utalhat az állapota:
- láz
- köhögés
- nehézlégzés
- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
- kevésbé specifikus tünetek, de szintén

elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság,
hányás és/vagy hasmenés
Gyógyultnak csak akkor nyilvánítható
a beteg gyermek, ha legalább 3 napja
láztalan, légúti tünetei megszűntek, és
bármely fent felsorolt tünet kezdete
után legalább 10 nap eltelt.
A tünetmentes, de igazoltan fertőzött
gyermekek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani.
Bölcsődék, óvodák eljárásrendje:
Az Önkormányzat által fenntartott
és ellenőrzött bölcsődék és óvodák a
Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrendjének és az Emberi Erőforrás
Minisztérium intézkedési tervének megfelelően járnak el a járványügyi feladatokkal kapcsolatban.
A szülőket tájékoztatják a betartandó
szabályokról, ajánlásokról.
Egyeztetve az intézményvezetőkkel a
járványügyi előírások betartása érdekében az alábbi szabályok, előírások
figyelembevételét nyomatékosan kérjük
a Tisztelt Szülőktől:
- Szülői értekezletek online formában
lesznek az idei évben.
- A szülőknek maszk viselése kötelező
az óvoda épületén belül.
- A bölcsődei és óvodai öltözőkben
négynél több szülő egyszerre nem tartózkodhat.

nekik, vagy akár egymásnak, ha kimerülnének, ha támaszra szorulnának a
sok kihívás között.
Minden haraszti gyermeknek és fiatalnak, pedagógusnak és szülőnek sikerekben, de türelemben is gazdag új
Tanévet kívánok!
A 2020/2021-es tanévet nyissuk meg
közösen együtt a siker és a türelem
jegyében.
Dr. Szalay László
polgármester
- Kizárólag egészséges gyermeket fogadnak a bölcsődék és az óvodák.
- A szülőnek írásban nyilatkoznia kell
arról, hogy gyermeke egészséges.
- Amennyiben a nyilatkozattal ellentétben a gyermek tüneteket mutat, az
óvodapedagógus és a gondozónő saját hatáskörén belül dönt arról, hogy
a gyermek egészségi állapota milyen.
Szükség esetén értesíti a szülőt, akinek
gyermekét az intézményből otthonába
kell vinnie.
- Az foglalkozások közben 1,5 méteres
távolságtartási szabályt lehetőség szerint betartják a nevelők és gondozók,
illetve szabadtéri foglalkozásokat szerveznek, ha az időjárás engedi.
- Alvás időben a távolságtartás nagyon
nehezen megoldható, ezért a gyermekek
egészségének megőrzése érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint, amennyiben meg tudják ezt oldani, vigyék haza
a gyermekeket ebéd után, hogy minél
kevesebben aludjanak egy térben.
- A napi 4 óra kötelező óvodai tartózkodást természetesen minden esetben
biztosítjuk, amennyiben a gyermek
egészséges.
Fenti járványügyi szabályozás érvényes
mindaddig, míg a Nemzeti Népegészségügyi Központ illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma újabb eljárásrendet nem állapít meg.
Dunaharaszti, 2020. augusztus 27.
Dr. Szalay László
polgármester
Kiss Gergely
jegyző
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Dunaharaszti Városi Könyvtár

Az őszelőn is folytatjuk honismereti,
kultúrtörténeti sétánkat az idén 20 éves,
szép városunkban barangolva. „Az Agorasztó Tivadar utca 220 méter hosszú
és a Felsővárosban található, közvetlenül a Fő útról nyílva. Mai elnevezését
1991-ben kapta. Előtte, a II. világháborút követően a Kilián György nevet
viselte. A rövidke, keresztutcák nélküli utca a Hoitsy Pál utcába torkollik.
Élősövények, virágok, fák szegélyezik a
kissé kanyargós utcát tetszetős épületek, kertek között.”- idézünk Dr. Helméczy Mátyás helytörténész könyvéből.
150 éve, 1870-ben, Budapesten született Agorasztó Tivadar politikus, jogász. (1945. január 26-án Budapesten
huny el). A 17. századtól folyamatosan
betelepülő görög kereskedők több hullámban érkeztek hazánkba, mint az
Agorasztó, Bekella, Boráros, Lyka és
még sok más família. Kiemelkedő szerepet játszottak a magyar polgárosodás
folyamatában, ez azonban nem korlátozódott pusztán a gazdasági és politikai
élet területeire. Az Agorasztók azon
görög családok közé tartoztak, amelyek
asszimilálódtak, de ortodox hitű magyar polgárokként, kereskedőként megőrizték eredeti görög nevüket; ennek
jelentése: árus. Az ősök Thessaliából,
Ambelakia városából költöztek magyar
honba. A 19. században nemesi címet
nyertek, címerük: egy kék pajzsfővel ellátott vörös mezőben zöld hármas halom középsőjén arany koronán kardot
tartó könyöklő páncélos kar, a pajzsfőben három arany csillag. A sisakdíszen jobbjában követ tartó darumadár.
Agorasztó Tivadar középiskoláit és
a jogot Budapesten, Szatmáron, Pozsonyban és Debrecenben végezte,
majd államtudományi doktori oklevelet
szerzett. Agorasztó Tivadar élt-halt
magyar hazájáért: lelkes közéleti személyiségként, politikusként: többek
között Pest vármegye al-, és főjegyzője,
majd alispánja, országgyűlési képviselő.

Az ország egyik legkiválóbb közigazgatási szakembereként különösen sokat tett a főváros környéki települések
infrastruktúrájának fejlesztéséért. Magyarországon az elsők között szervezte
meg a közigazgatási szakemberek képzését és továbbképzését. Számos egyesületet, testületet alapított és szolgált,
mint például a Városok és Vármegyék
Országos Mentőegyesületet, a Magyar
Vöröskeresztet, a Vakokat Gyámolító
Országos Egyesületet, a Faluszövetséget, és ezzel még korántsem ért véget
tisztségei sora. Az V. kerületben a Petőfi téri görögkeleti magyar egyházközség főgondnokaként is tevékenykedett
évtizedeken át. Sosem unatkozott, mert
kimondottan aktív életet élt: a köz érdekének képviseletét legalább olyan
fontos dolognak tartotta, mint a sajátjáét és a családjáét. A civil szerveződések, egyesületek, a közjóért fáradozók
példaképe. Szentendre, Rákospalota és
Kispest díszpolgárává is választották.
Emlékét őrzi Dunaharasztin az Agorasztó Tivadar utca.
Augusztus 24-től – a járványügyi
helyzettől függően - a könyvtár fokozatosan visszatér a megszokott
kölcsönzési rendre, nyitvatartásra, és
közösségi terei korlátozott számban
(5 fő/15 perc) már látogathatók. A
könyvtárhasználók védelme érdekében a KÖTELEZŐ járványügyi
protokoll betartása a legfontosabb
(szájmaszk, közösségi távolságtartás
és kézfertőtlenítés), mert a járványveszély még nem múlt el. Az intézmény fertőtlenítéséről, szellőztetéséről gondoskodunk. Előjegyzést, előre
bejelentkezést a továbbiakban is lehet
igényelni, így a torlódás elkerülhető
– akik konkrét időre bejelentkeznek
előnyt élveznek -, és remélhetően nem
kell sorban állniuk a bejáratnál.
Kérjük mindazokat, akik még nem
hozták vissza a járvány előtt lejárt
dokumentumokat, mielőbb tegyék

meg, mert mások már hosszú ideje
szeretnék kikölcsönözni.
Mini Galériánkban szeptemberben
SKARUPKA ISTVÁN meghosszabbított idejű, csodálatos szépségű festménykiállítása tekinthető meg.
Szeptembertől
már
programokat
terveztünk: 09. 10. 10:00-12:00 Dühöngő
és 16:00-18:00 Játékdélután; 09. 24.
Grecsó Krisztián író-olvasó találkozó
(regisztráció ajánlott); 10.01. 18:00
Róna J. László könyvbemutató; 10.03.
15:00 Irodalmi egypercesek: Becskey
József gitár-Róna J. László irodalom,
zenés délután; 10.07. 18:00 Sterczer
Hilda könyvbemutató; 10.15.18:00 R.
Kelényi Angelika. Várjuk Önöket! A
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A
belépés ingyenes, de elvárásunk a fokozott fegyelmezettség betartása: Kedves
Vendégeinktől kérjük a maszk, kézfertőtlenítő használatát, és a közösségi
távolságtartást – ezért kevesebb lesz
a hely a rendezvényeken! Amint elfoglalják a rendelkezésre álló ülőhelyeket,
már nem tudunk több érdeklődőt fogadni. Köszönjük a megértést!
Tájékozódhatnak a www.dhbiblio.hu-n,
www.facebook.com/dhbiblio-on, telefonon, e-mailben. Aki kérte, hírlevélben is
hozzáfér friss és fontos információkhoz.
Forgassák-olvassák, kicsiknek-nagyoknak ajánljuk:
Cyntia Paterson & Brian Paterson: A
TITKOK VÖLGYE A FOXWOODI
MESÉK sorozatából Budapest, General Press Kiadó gondozásában, Szabó
T. Anna fordításában: „Tündöklően
szép nap volt. Sün Tádé beleszimatolt
az illatos nyári levegőbe. Csodás az idő,
épp arra való, hogy felvidítsuk Nyúl
Pannit, gondolta magában….” és ezzel
kezdetét veszi a történet, tüneményes
illusztrációkkal és bájos állatkákkal. A
helyszín pedig a titokzatos és gyönyörű
angol vidék. Terebélyes, odvas fa-lakokkal, country-rózsamintás drapériákkal
és hamvas zöldre nyírt pázsittal. Úgy
érezzük a szerzők-illusztrátorok keze
nyomán, hogy mi is egy különleges vendégség részesei vagyunk. Kéklő szarkalábok, rózsaszín gyűszűvirágok és sötétlő mályvák szegélyezik a kavicsos utat
a teázó asztalig, ahol szamócalekvár,
mályvacukor és chocolate cake illatozik.
Vajon ki jön el a meghívottak közül?
Amíg várakoznak a vendégek, a Nagypapa golfozni invitálja őket a Rózsalugason túlra. – „nahát micsoda kaland!”
Aztán a hat barát letelepszik, és mályvacukrot szopogatva hallgatja Tádét, és
a titkok völgyének meséjét…
Margaret Atwood: A SZOLGÁLÓ-
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LÁNY MESÉJE Budapest, Jelenkor
Kiadó , 2019. Fredé hasznos asszony,
a jövő letéteményese. Olyasmire képes,
amire csupán a nők töredéke: gyermeket szülni. Gileád állama különös
figyelmet fordít arra, hogy ő és társai
megértsék, a szülés életük egyetlen célja és értelme. A szolgálólány meséjének
háttere egy autoriter társadalom, amely
az Egyesült Államok egy részén található. Margaret Atwood 1984-ben a berlini
fal, egy működő diktatúra szomszédságának árnyékában vetette papírra.
Talán ezért lett ilyen hátborzongatóan
életszerű. Egy olyan „vallási” rendszert
mutat be, amelynek nincs semmilyen
történelmi alapja. Valószínűleg azért,
mert nem is lehet – a jézusi tanítást
ugyanis oly mértékben át kellene alakítani ehhez, hogy az eredménye már
köszönőviszonyban sem lenne az eredetivel. Ezt persze a kanadai írónő is
tudja, az álszent gileádi rezsim ezért
hasonlít inkább a kommunista diktatúrához. Már az első könyvből kiderül,
hogy a vallásos külső színjáték csupán,
a parancsnokoknak pedig eszük ágában sincs betartani a saját maguk által hozott törvényeket. A történetben
a nőknek nem lehet tulajdonuk, házasságot csak kijelölt emberek köthetnek,
és a lakosság életét minden területen
szigorúan szabályozzák. Offred – a név
jelentése: Fredé; a szolgálólányok nevét
ugyanis a parancsnokuk keresztnevéből
képezik – beszámolójából megismerjük
az életét, és az is kiderül, miként jutott
el idáig….Margaret Atwood regényei
látszólag feminista szemléletűek, ám
a lélekbelátó történetek leginkább éles
társadalomkritikát fogalmaznak meg;
érdemes olvasni őket. „AZ EHETŐ
NŐ” című regénye – ezúttal is a női sors
mélyére nyerünk bepillantást, váratlan
fordulattal befejezve - 2020-ban jelent
meg és már kölcsönözhető.
Bánffy Miklós: ERDÉLYI TÖRTÉNETET három kötetben Kolozsvár,
Polis-Kalota Könyvkiadó, 2001. Kevés
olyan sokoldalú, tehetséges, hasznos,
tisztességes alakja volt a múlt század
magyar kultúrtörténetének - és történetének -, mint gróf Bánffy Miklós. Az
Operaház intendánsaként megújította
az intézményt, kiharcolta Bartók műveinek színrevitelét, mint díszlet- és
jelmeztervező új stílust honosított meg.
Külügyminiszterként oroszlánrésze volt
abban, hogy Sopron magyar maradt.
Megszervezte és népszerűsítette a két
világháború közti erdélyi magyar irodalmat. Bonchidai kastélyát, amelyet
Erdély „Verszáliája”-ként emlegettek, a

nácik felgyújtották. Hatvanezer holdas
nábobként született, és koldusszegényen
halt meg 1950-ben Budapesten. Nagyszerű drámákat írt, és egy felejthetetlen, nagy regényt, az Erdélyi történetet.
Melyikünkkel ne fordult volna elő, hogy
egy jó vers vagy regény segített eligazodni a nehéz élethelyzetekben? Ki ne
érezte volna úgy, hogy a száz évvel ezelőtt született történet róla szól? Vagy
hogy egy sor, egy gondolat az ő érzéseit
önti szavakba? Az írás, egy-egy szó előhívja bennünk a tudattalan egy-egy darabját, amelyet magunkkal viszünk az
olvasásból, mert személyiségünk árnyaltabb megértése és fejlesztése az egyik
legfontosabb tett boldogulásunk érdekében. Bánffy Miklós nagyregénye megörökíti azt az erdélyi történetet, amely
ma már minden világnyelven olvasható.
Nyugaton olyan olvasott, mint Márai;
fordulatos és cselekményes a meseszövése, a színes karakterek mögött igazi
személyek szőnek terveket, éreznek,
élnek meg valóságos eseményeket –
hiszen igaz történet alapján íródott. A
száz évvel ezelőtti Erdélyben magyarok, szászok, románok sorsa fonódik
össze. A gróf unokái – akik Marokkóban nőttek fel, most tanulnak magyarul -, génjeikben hordozzák a nagyapa
tehetségét: világhíres művészek, sok
nyelven beszélő hölgyek, akikre méltán
lenne büszke a gróf: „Mert a nemesség
kötelez!” Ugyanakkor lelkesen gondozzák az újabb és újabb könyvkiadásokat,
amelyeket például Nagy-Britanniában
kuriózumként keresnek, mert a britek
nagyon tájékozatlanok; keveset tudnak
Közép-Európáról.
Robert Fisher: HOGYAN TANÍTSUK
A GYERMEKEINKET TANULNI?
Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2000.
Minden korosztályt tanított már Angliában, külföldön, és dolgozott iskolaigazgatóként is. Húsz könyve jelent meg,
amelyek a gondolkodás és a tanulás
elméletével és módszertanával foglalkoznak. Műve a tanórán hasznosítható legfontosabb korszerű és hatékony
tanulási stratégiákat ismerteti. A több
nyelvre lefordított, évek óta méltán sikeres kötet remek kézikönyve nemcsak
a pedagógusoknak, szülőknek, hanem
mindazoknak, akik a gyerekek szellemi
fejlődését figyelemmel kísérik, és arra
vállalkoznak, hogy azt tudatosan, módszeresen fejlesszék.
REJTVÉNY, amellyel az idén 20
éves városunkat - de sokkal régebbi
településünket - ünnepeljük: a képen
egy 1913-as Haraszti-levelezőlap látható. Haraszti melyik részéről készült a

fotó? Az első 10 helyes választ adó (a
Dunaharaszti, Dózsa György út 12/bbe vagy a dhbiblio@dhbiblio.hu-ra),
könyvjutalmat kap.
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FELHÍVÁS
Ingyenes anyajegyszűrés
Az önkormányzat az idén ismét megszervezi az ingyenes anyajegyszűrést, érzékelve a rosszindulatú daganatos
bőrbetegségek, melanómák sajnálatosan növekvő számát.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgálaton kizárólag az
anyajegyek szűrésére tudunk sort keríteni, egyéb bőrbetegségek, elváltozások, gombás fertőzések nem tartoznak
ebbe a körbe!
Ha Ön gyorsan növekvő, színét változtató, vérző anyajegyet tapasztal magán, vagy csak szeretné anyajegyeit megnézetni, jöjjön el a vizsgálatra!
A szűrésre a Damjanich u. 32. sz alatti felújított orvosi
rendelőben kerül sor, a vizsgálatokat Dr. Sas Andrea Barbara bőrgyógyász szakorvos végzi el.
Vizsgálati időpontok:
2020. október 5-én és október 7-én, október 16-án 12-15
óra és október 17-én 9-13 óra.
Bejelentkezési időpontok:
Szeptember 14 és szeptember 16. napokon 13-16 óra között,
a 70/796-8363-as számon, itt Leimetter Erika asszisztens
várja a hívásokat.
Ezen a vizsgálaton a dunaharaszti állandó lakcímmel rendelkező felnőtt lakosok vehetnek részt!
Maszk viselése kötelező!
Kérjük, vegyék igénybe ezeket a lehetőségeket!
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latonként max 15 főt tud fogadni a főorvos úr a biztonsági
előírások betartása mellett.
Maszk viselése kötelező!
A várakozás az emeleti rendelő előterében lesz megoldva.
Emlékeztetőül: a korábbi szűrések alkalmával a 10%-ot
meghaladta azok aránya, akiknél elváltozás derült ki, és
további vizsgálatok váltak szükségessé; ez is igazolja a szűrések jelentőségét, fontosságát.
Kérjük tehát városunk férfilakosságát, különösen a 45 év
feletti korosztályokba tartozókat, saját egészségük érdekében egy évben egyszer feltétlenül vegyenek részt a szűrővizsgálaton!
Az idejében felfedezett prosztatarák gyógyítható!
Dr. Bereczki Sándor Péter
egészségügyért felelős alpolgármester

Ingyenes
prosztataszűrés
A korábbi, sikeres vizsgálatokhoz hasonlóan 2020. őszén is
ingyenes prosztataszűrésekre kerül sor Dunaharasztin. A
szűrővizsgálatokat Dr. Török Péter urológus főorvos tartja, az önkormányzat támogatásával, a Damjanich u. 32. sz.
alatti felújított orvosi rendelőben, összesen 6 alkalommal,
tekintve, hogy a vírushelyzet miatt a tavaszi vizsgálati időpontokat el kellett halasztani.
2020. szeptember 22-én, szeptember 29-én, október 6-án,
október 13-án, október 20-án és október 27-én 17 órától.
A rendelőben sorszámok lesznek kihelyezve , mivel vizsgá-

KEDVES HARASZTIAK!
Nehéz időket élünk és ezekben a zord időkben felőrlődik az ember lelke, ezért életmentő segítséget szeretnénk
nyújtani éjjel-nappal (0-24 óráig) és térítésmentesen hívható sürgős hívószámokkal:
ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et!
Ha valaki cserben hagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6,19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11, 25-30-at!

Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az
1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúaknak tűnnek, hívd a Jn 15öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Valamint:
INGYENES LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT: 06-30/215-0804
Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász
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KERESZTÉNY SZEMMEL
Gondolatok a megbocsátásról
Kedves Olvasó! Általános tapasztalatunk, hogy a mindennapjaikat át meg átszövik a konfliktusaink. Félreértés, megbántás, bosszantás, és ki tudja mennyi formája
lehet. Baj, hogy ez így van? Nem gondolnám. Aki azt
gondolja, hogy létezik konfliktus mentes világ, az vagy
fantaszta, vagy álomvilágban él. Tehát a konfliktusaink szövevényében élünk. A kérdés, mit kezdünk ezzel a
helyzettel? Legalább két megoldás lehetséges. Az egyik
a szemet szemért, fogat fogért logika. Erősnek, férfiasnak tűnik, egyébként nem az. Az adok – kapok vége
lehet, hogy tragédiába torkollik. A másik megoldás a
megbocsátás. Aki tud bocsánatot kérni, megbocsátani, az nem lúzer, nem balek. Papp Laciról, a legendás
ökölvívóról olvastam egy történetet. Edzés után sportoló társaival beugrottak egy kocsmába egy sörre. Egy
elázott pasas belekötött Papp Laciba, volt ott anyázás
meg mi egyéb…Megfagyott a levegő. Ha Papp Laci üt,
belegondolni is rossz. A sportoló eltolta magától a provokálóját, és kiment a kocsmából. Gondoljuk meg, mihez kellett nagyobb erő, ütni, vagy nem ütni? Nem az
a baj, hogy vannak konfliktusaink, a fontos az, hogyan
kezeljük őket? A konfliktus kezelés az egyik legnagyobb
művészet. A kapcsolataink, a jövőnk áll, vagy bukik rajta. Egy kiadós veszekedés után, milyen felszabadító érzés a bocsánatkérés, megbocsátás.
Nem véletlen, hogy amikor Jézus imádkozni tanít, a Miatyánkban ott van a mondat: „bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.”
Az Evangélium szíve – közepe maga Jézus: „Íme az Isten

Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Krisztus meghalt bűneinkért az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen
minket.”
Varsányi Ferenc
Rembrandt: A tékozló fiú megtérése (illusztráció)
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Kútavatás

piaca egy kertészt el tudott tartani.
Sokan befejezték a kertészkedést, külföldre távoztak, vagy visszamentek
Bulgáriába. Az itt maradottak közül
többen virágkertészettel foglalkoznak
ma is. Vegyes házasságok jöttek létre,
s bár megkezdődött az asszimiláció, a
vegyes családokban is ápolják a hagyományt, a bolgár kultúrát, a szokásokat, s nagy szeretettel mutatják be
az érdeklődőknek.

Bolgárok Dunaharasztiban
A szél elsöpri nyomainkat – előbb a
szenvedélyek nyelnek el, majd az idő.
E kút azért épült, mert a kő tartósabb, mint mi vagyunk, a víz pedig
örök.” (az Etari Etnográfiai Komplexumban őrzött kőlapra vésett felirat)

„A bolgár ivókút felállításával
tisztelegni és emlékezni szeretnénk az őseinkre, akik Dunaharasztin kertészkedtek. Ők voltak
azok, akik kitaposták az ösvényt,
melyen ma járunk, büszkén hangoztatva, hogy bolgárok vagyunk
az országban, melyet otthonunkul választottunk.”

„Kutat azért épít az ember, hogy
megőrizze szerettei emlékét.”
A Dunaharaszti Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat kezdeményezésére és
Dunaharaszti Város Önkormányzata
támogatásával a Piac téren Emlékkút
épült, mely Kozsuharov Ognyan szobrászművész munkája. Bolgár-kertész
– a szót mindenki ismeri, de vajon
ismerjük –e a Dunaharasztin élő bolgárok történetét?
Dunaharasztira az 1900-as évek elején
települtek a bolgárok, akkor már itt
is működött egy bolgárkerék, ami a
vizet biztosította a kertek öntözéséhez: a mai Kinizsi utca helyén húzódó
nagyárokból emelte ki a vizet.
Sokan még emlékezhetnek az ötvenes-hatvanas években is a haraszti
„Bolgár kertek” részre, amit úgy emlegettek az emberek, mint manapság
pl. a Petőfi ligetet. A „Bolgár kertek” a jelenlegi Piac tér és a Bezer-

A kút még építés közben

édi Lakópark területén voltak, sok
család gazdálkodott ott. A kertészetek az ötvenes évek elejétől egészen
a téeszesítésig virágoztak, paprikát,
paradicsomot primőr zöldségeket termeltek, volt olyan év, hogy Budapestet háromnegyed részben a haraszti
bolgárok látták el paprikával. A téesz
megalakulása után azonban a földeket
elvették, és olcsón felparcellázták. A
kertészek szétszéledtek az ország területén egy-egy olyan faluba, amelynek

Szeptember 18-án 18:00 órakor
a Piactéren lesz az ünnepélyes
kútavatás, melyre mindenkit sok
szeretettel várunk!
Fellép a Jantra tánccsoport
Forrás: Gáll Sándor:
A bolgár kisebbségről – beszélgetés
Bajcsev Péterrel a Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat dunaharaszti elnökével, Dunaharaszti Helytörténeti Emléktár
www.dhemlektar2.laffertkuria.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Gebrüder Weiss saját leányvállalatokból és partnerekből álló átfogó hálózatán belül ügyfelei számára zökkenőmentes szolgáltatást kínál
bejáratott indításokkal, vonzó menetidőkkel, meghatározott minőségi színvonalon. Legyél részese Te is ennek a több, mint 500 éves múlttal
rendelkező, határokon átívelő hálózatnak! Sikerünk közös, hiszen szívügyünk!

Dinamikus csapatunkban keresünk:
• Senior üzletfejlesztési menedzsert (Vecsés)
• Termékmenedzsert (Dunaharaszti)
• Ügyfélszolgálati munkatársat (Dunaharaszti)
• Targoncás munkatársat (Dunaharaszti)
• Komissiós munkatársat (Dunaharaszti)
Részletes információt a kínált pozíciókról az aktuális állásajánlataink között talál:
https://www.gw-world.com/hu/greatjobs/allasajanlatok
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Újra integrált alkotótábor
Dunaharasztin

A Dunamenti Összművészeti Egyesület és a Mozaik Közhasznú Egyesület
idén harmadszor szervezett integrált
alkotótábort Dunaharasztin. A táborba autizmussal élő, és autizmusban
nem érintett gyerekeket vártunk.

A program ebben az évben az indiánok körül forgott. A gyerekek Fábián Zoltán hagyományőrző indián,
képzőművész és Lehel Endre grafikus
segítségével ismerkedtek meg az indián kultúrával. Kipróbáltak ügyességi
játékokat, íjászkodtak, kincses dobozt
készítettek, és a már hagyományos
tablókon is megörökítették az indián
életet, ahogy ők látják.
Az alkotás folyamatát segítette, hogy
meglátogattuk a Baktay Múzeumot
Dunaharasztiban, valamint testközelből láthatták Fábián Zoltán által
készített és bemutatott használati
tárgyakat, játékokat. A gyerekek számára nagy élmény volt kipróbálni a
tál játékot, ami néhány barackmagból
készült, vagy felpróbálni egy kézzel
készült, dúsan díszített ruhadarabot.
A tábor utolsó napján csónakáztunk
a Dunán, ezúton is köszönjük Czompa Gyulának a remek programot!
A tábor autizmus szempontú aka-

dálymentesítése elengedhetetlen volt,
ezért készültünk vizuális támogató
eszközökkel. A gyerekek esetleges érkezéssel kapcsolatos problémáira is
figyeltünk, Németh János Rollin’Chef
a felmerülő igényeket figyelembe véve
főzött nekünk egész héten.
Az autizmus szempontú akadálymentesítés része, hogy autizmust értő
szakemberek, segítők dolgoztak velünk, Borsodi Zsófit, Tar Enikőt és
Andó Rékát is köszönet illeti. Tudásuk, kreativitásuk és türelmük nélkül
egészen biztosan nem sikerült volna
ilyen jól ez a hét.
Azt is fontosnak éreztük, hogy a tábor részvételi díja ne terhelje meg
túlságosan a családokat. Az anyagi
támogatást Dunaharaszti Város Önkormányzata, a TESCO „Ön választ,
mi segítünk” programja, valamint a
Blues for Blue zenészei biztosították
számunkra
Kapitány Imola
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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
PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:
9.00 – 18.00
KISDUNA GYÓGYSZERTÁR
(Önkormányzattal szemben,
Katolikus templom mellett)
Hétfőtől-vasárnapig: 0-24 órában,
éjjel-nappal nyitva
2330 Dunaharaszti, Fő út 65/B
06-24-300-155

Mentők

D.HARASZTI MENTÉSI PONT 24 655 443
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.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelő helyett a Fő út 35. szám alatti, a Gyermekorvosi
Rendelő földszintjén kialakított rendelőben látják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304
Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs
Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napon:
éjjel-nappal

DUNAHARASZTI HÍREK

Közélet
ÁLLÁS
A Dunaharaszti II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola bizakodva, szeretettel várja leendő
pedagógusait az alábbi munkakörökbe:

Eladó!

- angol tanár
- technika tanár
- napközis tanító
Jelentkezni lehet a titkarsag@
frakoczi.sulinet.hu email
címen.

Kedvesek!

Dunaharasztin a Bezerédi
lakóparktól 500-800 méterre
38.000 m2 földterület.
Irányár: 3000 Ft/m2
Érdeklődni: 06-30 47 62 347

2020. július hónapban elhunytak neve és életkora
Balaton Sándorné

élt 80 évet

Egri Zoltánné		

élt 60 évet

Farkas Miklós		

élt 43 évet

Gajdos Istvánné

élt 84 évet

Gróf Imre Károlyné

élt 81 évet

Horváth Éva Anita

élt 33 évet

Kiss István		

élt 74 évet

Koszorús Ferenc

élt 79 évet

Kupai Lajos Árpádné

élt 67 évet

Leéb Istvánné		

élt 89 évet

Sipka Istvánné		

élt 65 évet

Székely Dénes Csaba

élt 80 évet

Szilágyi Istvánné

élt 88 évet

Tóth Ferencné		

élt 67 évet

Valkai Lászlóné		

élt 73 évet

Valkovszki Pálné

élt 84 évet

Varga Sándor Péter

élt 69 évet

Vendég Jánosné

élt 76 évet

Wersitz Györgyné

élt 82 évet

Zalaváriné Széles Judit

élt 74 évet

2020. júliusban születettek
névsora
Barakony Marcell
július 1.
Tóth Orsolya Júlia
július 1.
Németh Zsófia		
július 2.
Radván Bálint		
július 2.
Papp Jordán		
július 4.
Prém Barnabás		
július 4.
Mezei Csaba Máté
július 5.
Furus Roland Márk
július 6.
Kulcsár Nóra		
július 6.
Törteli Lara		
július 7.
Szöllősi Laura		
július 8.
Nagy Léna Veronika
július 10.
Szűcs Natasa Zorka
július 10.
Tarcsai Konrád		
július 10.
Bovier Olivér		
július 12.
Jakab Seron		
július 12.
Dombóvári Bálint
július 13.
Balogh Olivér 		
július 14.
Czuri Amanda Ibolya
július 15.
Belényi Máté Balázs
július 16.
Kristóf Natália		
július 16.
Haga Szabina		
július 17.
Kaltenecker Áron
július 20.
Nehrer Lilien		
július 20.
Szujó-Nagy Dorottya
július 20.
Varga Dorina		
július 23.
Kékesi-Dér Lídia
július 29.
Major Lara Bella
július 30.
Szertics Bence		
július 31.
Helyreigazítás: Júniusi újszülöttek
között helytelenül jelent meg:
Suhajda Vince június 18. neve
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Munkaerőt keresünk
a Dunavarsányi Ipari Parkba!!

Gombaszedőnői munkakörbe
Felvételhez szükséges: önéletrajz
életkor: 20 - 40 év
Jelentkezés: 9-13h-ig, DOFE KFT.
Dunavarsány, Déri Miksa u. 6-8
dofekft@gmail.com

06-70/623-52-82
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Liptód
Néptánc, Népdal, Néprajz
Augusztus elején egy haraszti fiatalokból álló csapat (a haraszti fiatal Svábok
Egyesületének tagjai) egy izgalmas táborban vehettek részt a Baranya megyei Liptódon.
Az esemény Gölcz Mira, Sax Norbert,
Kindlinger József és Zwick András vezetésével zajlott, a kiktől számos táncot
éneket tanultunk és számos érdekességet hallhattunk zenetörténetről, a hazai
németség néprajzáról, történetéről, de
ők szervezték mindennapjainkat a táborban az étkezéstől a kirándulásokig.
A „Jómadár” vendégházban a szállásunk és az ellátásunk hagyományosan
kitűnő volt.
A középpontban a táncpróbáink álltak, egy délelőtt, egy délután, ami
összesen napi 6-7 óra táncot jelentett,
közben még ének, néprajz, utána meg
versenyek. Nagyon vidám volt a Zigeunerpolka (cigánypolka) betanulása, de
azért az elsajátítása jelentett némi kihívást (táncolsz, összetapsolsz a pároddal, irányt váltasz, és közben énekelsz).
A tábor végére azonban összeállt a az
új táncunk, aminek a címe: Régi időkből
Persze a tánc után sincs pihenés, kvízés ügyességi versenyek, playback show,
íjászat, lepénytészta dagasztás, gőzgombóc készítés voltak a lehetőségek.
Egyik nap bejártuk Tolnát, Baranyát.

FOCI

A kirándulásunk első állomása Szekszárd volt, érdekessége pedig a Petrits
család mézeskalács műhelye és az ahhoz
kapcsolódó múzeum. egy kis kézműves
program keretében készthettünk gyertyát és mézeskalács szívet. Ezt követően Mecseknádasd és egy kis zsákfalu,
Ófalu tájháza következtek. Az este a
Babarci Sváb udvarban ért minket egy
rusztikális sváb vacsorával – sült tarja,
káposztával és gőzgombóccal.
A hét során a programok eredményeként nőtt a közösség összetartó ereje és
elkötelezettségünk a néptánc iránt.
Ha van kedvetek velünk tartani legközelebb, akkor várunk mindenkit szeretettel szept. 4-től pénteken 19.00

órától a Mannheim Squash Klubban a
táncpróbáinkon.
A tábor támogatásáért köszönetet
mondunk a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.-nek és a Magyarországi Németek
Országos Önkormányzatának.
Simon Andor

A DMTK megyei I. osztályú csapatának őszi sorsolása
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2020. szeptember 11. 18 óra

„Húsz év alkotóink szemével”
Dunaharaszti alkotócsoportok – ADE, Dh. Foltvarázslók,
Dh. Művészetbarátok jubileumi kiállításának megnyitója
A belépés díjtalan

2020. szeptember 13. 15 óra

„Húsz éve város”
Ünnepi szabadtéri fúvószenekari koncert
Fellép a Sóskúti ifjúsági Zenekar és a Haraster Dorfmusik
A belépés díjtalan
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Táncház
Haraszti Magyar Táncház a Művházban, jó idő
esetén, a Művelődési Ház udvarában.

SZEPTEMBER 18.
pénteken, este 1/2 7 - 1/2 10-ig!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, rendhagyó módon
kerül megrendezésre a Part8 nemzetközi művésztelep.
A nyár elejéről, már eleve szeptemberre áthelyezett esemény veszélybe került, hiszen lapzárta idején már kétséges volt a külföldi művészek érkezése. Rendhagyó, mert
a témakört ismerve az alkotók már otthon elkészítették a
munkáikat és virtuális formában elküldték nekünk, így, ha
nem is az eredeti, de nyomtatott formában kiállítható lesz
az anyag. A téma egyébként nem más, mint maga a kép
mérete: 20x20, azaz húsz x húsz centiméter, de ebből 200
db, ami a pici apró képeknek egy monumentális megjelenést biztosít. Bízunk, bízzunk benne, hogy a kiállítást meg
tudjuk rendezni, és ha csak szűk körben is, de a megnyitót
is megtartjuk.

2020 szeptember 18. 18 óra
Ha nem, marad a virtuális forma, mert COVID ide vagy
oda, művészet volt, van és lesz.

2020.október 4. 17 óra

A Vass Lajos kamarakórus hangversenye
a Zene Világnapja alkalmából
Karnagy Kocsis-Holper Zoltán
Belépőjegy 1000 / 500 Ft.A Viva la Vita és a kedvezményes nyári bérletek
érvényesek.

A járványügyi szabályok szigorodásával ez változhat.
naprakész információk a facebook oldalon.
Moldvai, valamint magyarországi és erdélyi táncok,
tanítással!
Játszik Rigó Marci és zenekara, és a Csenderítők
Belépés: felnőtteknek 500.- Ft/fő, becsületkasszával
További információk, és képek a Haraszti Magyar
Táncház FB oldalunkon
Gyertek egyedül, párban, családdal..., tánc lesz, jó lesz!
Várjuk a magyar néptánc iránt érdeklődő 3-14 éves
korú Gyermekeket is, folyamatos csatlakozással a Csillagszeműek Dunaharaszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban
(Erzsébet u.21.).
Próbanaptár és további információk a Csillagszeműek Dunaharaszti FB oldalunkon, vagy hívj minket a
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT DUNAHARASZTI
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSA

Dunaharaszti Város Önkormányzata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési
önkormányzatai számára” című felhívásra beadott pályázat
sikeres megvalósításával a Dunaharaszti Mese Óvoda, a Városi Bölcsőde, és a Művelődési Ház épületeit újította fel. A
projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg,
192,22 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00185
Önkormányzatunk a környezetvédelmi prioritásokat szem
előtt tartva törekszik a települési környezetvédelem erősítésére
és a környezetbiztonság növelésére is. A projekt célja a pályázatban szereplő korszerűtlen épületek felújításával az épületek energiahatékonyságának javítása és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházás megvalósítása.
Projekt helyszínei:
Dunaharaszti Mese Óvoda (2330 Dunaharaszti, Temető utca
26): nyílászáró csere, külső oldali hőszigetelés és 100 db 295
Wp teljesítményű napelemből álló napelemes rendszer telepítése valósult meg.
Dunaharaszti József Attila Művelődési ház (2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 2.): nyílászáró csere, külső oldali
hőszigetelés és 38 db 295 Wp teljesítményű napelemből álló
napelemes rendszer telepítése valósult meg.

Dunaharaszti Városi bölcsőde (2330 Dunaharaszti, Kossuth
Lajos utca 4.): nyílászáró csere, külső oldali hőszigetelés és 48
db 295 Wp teljesítményű napelemből álló napelemes rendszer
telepítése valósult meg.
A beruházással jelentősen csökken az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának mennyisége, valamint az előzetes számítások alapján a fejlesztés mintegy évi nettó 7 419 769 Ft
rezsi megtakarítást eredményezhet.
A Városi Bölcsőde és a József Attila Művelődési ház kivitelező általi készre jelentése 2020.06.30-án, a Mese Óvodáé pedig
2020.07.31-én történt meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás
megkezdődött.
A projekt várható befejezése: 2020.08.29.
További információ kérhető:
Varga Edit, sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

ÁTADÁSRA KERÜLT AZ ÁTÉPÍTETT
DAMJANICH U. 32. SZ. ALATTI FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELŐ
Dunaharaszti Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium által
meghirdetett
önkormányzati
tulajdonú egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztését célzó
pályázaton 167,24 millió forint vis�sza nem térítendő támogatást nyert,
a Damjanich utca 32. szám alatti
Felnőtt Orvosi Rendelő bővítésére és
korszerűsítésére.
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtott célzott
pénzügyi támogatásból támogatott
projekt 2018. szeptember 24-én kezdődött. A pályázati felhívás céljainak megfelelően, a fejlesztés célja az
egészségügyi alapellátó-rendszer (ese-

tünkben háziorvosi ellátás, fogorvosi
alapellátás és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás) infrastrukturális fejlesztése, az intézmények
szolgáltatásainak és infrastrukturális
feltételeinek korszerűsítése.
A projekt megvalósítása közben történ HÉSZ módosításnak köszönhetően, az eredetileg tervezetthez képest
is nagyobb átépítés megvalósítása vált
lehetővé. A képviselő testület döntése
alapján, a bővítés során egy új szinttel bővült az épület, ahol új rendelő
helyiségek kerültek kialakulásra, valamint átépültek a földszinti rendelők.
Megépült az emeletre vezető lépcső és
lift. Az átépített épület energetikailag is korszerűsítésre kerül. A projekt
megvalósulásával egy intézményben

tud szolgálni a településen működő
valamennyi felnőtt alapellátó: 9 háziorvos, 3 fogorvos, és az ügyelet. Emellett a kibővült épületben egészséges
életmódra és prevencióra irányuló
szemléletformáló programok lebonyolítására alkalmas két multifunkcionális helység, illetve gyermeksarok is
kialakításra került.
A projekt eredményeként az Önkormányzat integrálta valamennyi felnőtt egészségügyi alapellátást, egy
mind üzemeltetési, mind betegellátási
szempontból korszerű épületben, és
korábban hiányzó szolgáltatásokat
vezetett be, az ellátottak életkörülményeinek javítása érdekében.
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Nyári öko-tábor Balatonszemesen

A kitartó, reményteli szervezőknek
(Kovács Ilona, Gyurkovics Dorottya,
Sinkó László, Kovács Ágota, Czoma
Flóra) köszönhetően Dunaharaszti
diákjai idén nyáron sem maradtak
tábor nélkül. A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete szervezésében
2020. július 20-24. között töltöttek el
a gyerekek egy kellemes hetet Balatonszemesen.
Balatoni tábor esetében nem hátrány,
ha jó időt fogunk ki, hiszen a tó oly
hívogató… Szerencsére majd egész héten kitartott a kellemes időjárás, így
napjaink jelentős részét a vízben és
a parton tölthettük. A délelőtti fürdőzések után bőséges, kiadós ebéd
várt minket szállásunkon, az ebédet
pedig mindig aktív pihenés követte:
előkerültek a könyvek, társasjátékok,
labdák és ütők, kézműves csodák születtek, miközben véget nem érő beszélgetések zajlottak hol halkabban,
hol hangosabban.
Ottlétünk másnapjának délutánján
azért mégis meglátogatott minket pár
esőfelhő, de az aktív pihenésben szerzett gyakorlatnak köszönhetően mindenki talált magának elfoglaltságot. No
meg persze közben a kísérő pedagógusok is kupaktanácsot tartottak, aminek
eredménye egy eseménydús szerda lett.

Délelőtt a gyerekek csapatokra oszlottak, majd a „nagyok” (most ballagott 8.-os, illetve már középiskolás
diákok) vezetésével és egy térképpel
nekiindultak felfedezni a várost, hogy
megleljék a válaszokat a térképen
levő kérdésekre. A jó válaszok mellett az idő is fontos volt, hisz ez volt
a csapatok közti verseny első nagy
feladata. Délután a szálláson folytatódott a csapatok megmérettetése,
melyen ügyességi, logikai feladatokkal kellett szembenézniük. A feladatok jelentős része a környezetünk
megóvásához kapcsolódott, mint
hulladékszedés lábbal, „bevásárlás”
újra felhasználható tasakokkal, ökotudatosan vásárló nagymamákról
szóló logikai rejtvény. (A szállásunkon a héten folyamatosan ügyeltünk
a környezetünk tisztán tartására,

szelektíven gyűjtöttük a műanyag
hulladékot, érdekes plakátokkal hívtuk fel a figyelmet a fenntarthatóság
fontosságára.)
A vetélkedőkön kicsik és nagyok egyaránt remekeltek. A fárasztó, de élményekkel teli nap után már hamar
ment az elalvás, és annál nehezebben
a másnapi felkelés.
Utolsó „egész napunkon” a vízi játszótér és dinnye-parti várt ránk a
parton. Késő délután pedig a nagyon
várt eredményhirdetés következett,
ahol a segítők, az „elsőtáborozók”
és persze a csapatok mind-mind jutalomban, elismerésben részesültek.
És még két szülinapost is felköszönthettünk! Az eredményhirdetést hangosan öröméneklős, táncolós záróbuli
követte, sötétedés után pedig a Balaton mellé telepedtünk, ahol bár tábortüzet nem raktunk, mégis tábortűzi hangulat kerekedett gitárral és
halk, közös énekkel, majd megmártóztunk a tóban is.
Végül eljött a péntek, buszra szálltunk, hazafelé véve az irányt, és
sokak élőszóban, mások pedig már
álomba szenderülve kíváncsiskodtak:
„Jöhetünk jövőre is?”

Stand202 büfé a Nádor utcában, a

Mannheim zöldségbolt mellett.

gyros, hamburger, sült hurka, sült kolbász, levesek,
egytál ételek, frissen sültek.

Rendelés: 06-20-9-293-805
Nyitva tartás: hétköznap: 7 - 18 óráig
Szombat - Vasárnap: zárva

Kovács Ágota – Kovács Ilona
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Vízitúra élménybeszámoló

Július 25. és augusztus 2. között
tartott idén a DMTK Evezős szakosztály nyári túrája. A túra nomád,
vándortábor jellegű, melynek során ez
alkalommal Dunaharasztiról Bajára
eveztünk le. Noha a csapat összetétele minden évben határozottan vegyes,
általános iskolásoktól a „veterán” evezősökig minden korosztály képviselteti magát, sokan visszatérő túrások. A
programok is minden évben úgy alakulnak, hogy senki ne unatkozzon egy
percet sem –itt megemlítenénk párat:
a legtöbbször csak járulékos veszteségekkel járó vízicsaták, hőguta, szúnyoginvázió, a kisebbek megúsztatása,
visszafogott kártyapartik, napi három
székfoglaló mulatság, a „környék ipari
vendéglátóegységeinek felfedezése”,
elázás, szarvasles, tábortűz, éjjeli őrség, a vacsora készítésének nézése, szieszta, satöbbi gondoskodnak az állandó elfoglaltságról. Idén különösen sok
újoncunk volt, ami lehetőséget adott
arra is, hogy az ő beszámolójukat is
idetűzhessük.
„Előzetes tanácsok alapján sok mindenre készültünk az első túránkkal
kapcsolatban. Tudtunk a szúnyogokról, az egész napos barnulási lehetőségekről és a frissítő strandolásokról,
mégis ért minket bőven meglepetés.
Meglepetés a közösségben tapasztalt
együttműködésről és összetartásról, az
állandó jókedvről. A napi távok még
így kezdőként is teljesíthetőek voltak,
bár a strandolási szünetek sokat segítettek minden nap. Minden nap finomakat ettünk és sosem maradtunk
éhesek. Összességében tehát egy nagyon pozitív túrát éltünk át, amiben
szívesen részt vennénk még többször
is.” (Fanni [14] és Noémi [23])

A túrák minden évben azzal végződnek, hogy megbeszéljük, jövőre két
hetes túrát szeretnénk.
Köszönjük az élményt idén is Czompa Gyula bá’nak, Léeb Éva néninek
és persze a csapatnak. Jelige: „Mivan
Jódiő?!”
Írta: Ficzerék

ŠKODA
SUPERB iV
Plug-in Hybrid

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására
szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok,
valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen
hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció. Részletek a márkakereskedésekben.

A ŠKODA SUPERB iV modellek WLTP szerint mért súlyozott vegyes fogyasztása: 1,2- 1,5 l/100 km, súlyozott vegyes
CO2 kibocsátása: 27-33 g/km, súlyozott vegyes elektromos fogyasztása: 158-168 Wh/km.

www.dunaharaszti.hu

