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DUNAHARASZTI HÍREK

Kedves Dunaharasztiak!

Nemrég írtam Önöknek néhány év 
végi gondolatot, Arany János-i me-
lankóliában és őt idézve egyben, és 
már megint ott tartunk, hogy ke-
resztülrohant rajtunk egy esztendő. 
Hosszan nyújtózott a nyár, aztán 
hirtelen ránk tört a tél, az ősz-
re már nem sok idő maradt. Most 
éppen „köd-gubában jár a novem-
ber” (figyeljünk, közeleg a 100 éves 
évforduló, mármint a Költőé), a fák 
szabadulnak lenőtt hajuktól, az es-
ték egyre nehezebbek lesznek. 
Egy éve ilyenkor még nem tudtam 
magamnak megfogalmazni, mit je-
lent majd belépni a Dunaharaszti 
Sportcsarnok ajtaján (rendkívüli ér-
zés volt amúgy), és tessék, most már 
az első teljes évet tervezzük ebben 
a gyönyörű létesítményben. Mennyi 
álmatlan éjszaka, mennyi kétség, 
mennyi lankadás és mennyi nekibuz-
dulás… De megérte, azt gondolom; 
talán egyetértenek velem ebben. A 
csarnokot belakták a kicsik-nagyok, 
a sportolók, a szülők, az érdeklődő 
harasztiak, és kialakul lassan az „ez 
a miénk” érzés. Igen, érdemes volt 
belevágni, és remélem, amikor átad-
hatjuk Önöknek a megújult és kibő-
vített Felnőtt Háziorvosi Rendelőt, 
ugyanez a jóleső érzés lesz majd 
bennünk. Az év egyik mérföldköve 
volt az a bravúros hétvége, amikor 
átköltöztettük az orvosokat, fogor-
vosokat, az ügyeletet, a vérvételi 
helyet és a többi szolgáltatást ideig-
lenes otthonaikba úgy, hogy hétfőn 
mindenhol megindulhatott a rende-
lés. És úgy, hogy erről Önök időben 
és minden lehetséges fórumon érte-
sültek; ismét bizonyosságot nyert, 
hogy a tájékoztatás milyen fontos. 
Köszönöm türelmüket, és ígérem, 
mindig igyekszünk Önöket időben 
ellátni minden szükséges informáci-
óval, amikor valami fontos dologra 
készülünk.
Mert készülünk, de erről majd a 
következő számban írok. Az idei 
évnél maradva: sikeresnek gondo-
lom a körforgalom építését, mert itt 
a forgalom-elterelést úgy valósult 
meg, hogy nem nehezítettük to-
vább az M0 felújítása miatt amúgy 
is nehéz helyzetbe került autósok 
dolgát. Ez a beruházás pénzünkbe 
nem, fáradtságunkba annál inkább 
kerül; saját forrásból építettünk 
ugyanakkor járdákat a Millenni-

umi és a Szent István utcákban, 
parkolókat a Kőrösi iskolánál és a 
Hétszínvirág Óvodánál, ahol telket 
vásároltunk és elkezdtük egy játszó-
tér kialakítását is. Néhány méterre 
innen már várja a gyerekeket az új 
bölcsőde, higgyék el, gyönyörű lesz… 
Év közben elhatározva, a lakók 
teljesen indokolt kérésének eleget 
téve leburkoltuk a Baross utcát. És 
miközben sok helyen építkeztünk a 
városban, igyekeztünk az Emberre 
magára is figyelni: tovább bővítettük 
az önkormányzat által fenntartott 
egészségügyi szolgáltatások körét, az 
ingyenes szűrővizsgálatoktól kezdve 
a vérvételek számának növeléséig, 
hosszú itt is a lista. 

Kialakult közben a városi rendez-
vények – általunk kívánatosnak 
tartott – struktúrája, sok embert 
vonzó, akár több napig tartó zenés 
bulikon át a könyvtár és a Laffert 
Kúria színvonalas, a magas kultú-
rát kiszolgáló programjaiig. De itt 
is jönnek az új igények és az új öt-
letek, az Önök kezdeményezésére az 
idén először jégpályát építünk majd 
(erről részletesen is olvashatnak), és 
kihasználva a piactér adottságait, 
egy fergeteges bulival zárjuk majd 
az óévet.
Egy évvel ezelőtt tettem Önöknek 
egy vállalást, miszerint mederben 
tartjuk az új építkezéseket a város-
ban. Ennek eleget tettünk a Helyi 
Építési Szabályzat módosításával, 
és, bár most is beépül egy-két te-
rület, ezek mind olyanok, amelyek 
már jóval korábban - akár egy évti-
zede is – belterületbe lettek csatol-
va, csak tulajdonosaik eddig kivár-
tak az építkezésekkel. Új területeket 
azonban nem minősítettünk át la-
kóövezet céljára, és a meglévőkön is 
megfeleztük a lehetséges lakásszá-
mot. Ehhez a vállaláshoz továbbra 
is tartom magamat, célunk az, hogy 
meglévő utcáinkat csinosítsuk a kö-
vetkező években.
Kedves Harasztiak!
Elröppent ez az esztendő, tele volt 
örömmel-bánattal, de jó érzésekkel 
tekintek vissza 2018-ra. Sikerült a 
képviselő-testületben megőrizni azt 
a konstruktív, együttműködő szelle-
met, ami az elmúlt 15 évet végig-
kísérte. Köszönöm a munkájukat, 
mint ahogy a polgármesteri hivatal 
és az intézményeink minden dol-
gozójának, a civil szervezeteknek, 
az egyházaknak és mindenkinek, 
aki közös jövőnkön munkálkodott. 
Önöknek pedig köszönöm a türel-
met, a sok bátorítást, és köszönöm 
az építő kritikát is, mert abból min-
dig tanulhatunk. Kérem Önöket, 
őrizzék meg érdeklődésüket a város 
dolgai iránt továbbra is!

Dr. Szalay László polgármester                                                                                                                                     
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Dr. Szalay László polgármester köszönti a megjelenteket, va-
lamint a televízió nézőit. Megállapítja, hogy a Képviselő-tes-
tület határozatképes, jelen van 10 képviselő, igazoltan hiány-
zik Karl József alpolgármester és Knapp Tibor képviselő A 
kiküldött napirendhez képest az alábbi előterjesztések kerül-
nek megtárgyalásra: 
Szóbeli előterjesztés: 2018. évi Víziközmű gördülő fejlesz-
tési terv módosítása
Sürgősségi előterjesztés:
I. Személygépkocsi vásárlása a Dunaharaszti Területi Gondo-
zási Központ feladat-ellátásának támogatására
II. Andrássy utcai telektömbön megépített ivóvízellátó, szeny-
nyvíz- és csapadékvízelvezető víziközmű vagyonelemeinek 
térítésmentes átvétele és üzemeltetésbe adása az ÉDV Zrt. 
részére
III. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II. 27.) számú helyi rendelet módosítása
IV. SZMSZ módosítás
Dr. Szalay László polgármester beszámol a két ülés 
között eltelt időszakban történt eseményekről:
1. Befejeződött a Millenniumi utca járdaépítése, a Millennium 
utcára merőleges utcákban aszfaltos sárrázó építését kezde-
ményeztük a járda és a földutak összekötése, illetve a baleset-
mentes közlekedés érdekében.
2. Az őszi lakossági zöldhulladék gyűjtés lebonyolításra került.
3. Az Andrássy utca közvilágításának fejlesztése, plusz oszlo-
pok és karos lámpák kihelyezésével megtörtént.
4. Megkezdődött a Pipacs utca útépítése.
5.A Hév sétány, a Sport-szigeti parkerdőn átvezető út és az 
Alsó-Duna sor murvázása, kátyúzása kivitelezésre került.
6. Az A3 ár- és belvízelvezető csatorna burkolása ütemterv 
szerint halad.
7. Megkezdődött a Pillangó utcában a szivárogtató aknák épí-
tése, illetve a Király utca-Zöldfa utca sarkán a csapadékvíz 
elvezetésének rendezése.
8. A Városi Bölcsőde új tagintézményének műszaki átadás-át-
vételi eljárása lezárult. A használatbavételi eljárás folyamat-
ban van. Az eszközök beszállítása megtörtént.
9. A Felnőtt Háziorvosi Rendelő átépítésének, bővítésének ki-
vitelezése ütem szerint halad.
10. A közterületi kamerák esetében minőségi és mennyiségi 
bővítést hajtunk/hajtottunk végre:
- a MÁV P+R parkoló 20 kamerájának képeit is tudják majd 
figyelni a polgárőrök, a kamerák javítása megtörtént, a háló-
zatba kötés folyamatban van 
- hét esetben az elavult, nem javítható kamerák helyett úja-
kat szereltünk fel
- a Paradicsom-szigeten két új – a meglévő rendszerbe integ-
rált – kamerát állítottunk üzembe.
11. A második félévi ingyenes prosztataszűrés 3 vizsgálati idő-
napjából 2 már lezajlott. A két alkalommal 60 fő jelent meg. 
A vizsgálatok összefoglaló beszámolóját a következő testületi 
ülésen tudjuk majd elfogadni.
12. A december 3-i héten zárul majd le a 13 éves fiú gyermekek 
HP vírus elleni védőoltásának második alkalma. A szülőkkel 
történt előzetes egyeztetés alapján idén 86 gyermek kapott két 
alkalommal ingyenes védőoltást az önkormányzat finanszíro-
zásában. 
Szóbeli előterjesztés: 2018. évi Víziközmű gördülő fejlesz-
tési terv módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete Dunaha-
raszti Város víziközmű rendszere 2018. évi gördülő fejlesztési 
tervének felújítási, pótlási részlettervét és beruházási tervé-
nek változtatását az 1. sz. mellékletben (szennyvíz ágazat) 
részletezettek szerint jóváhagyja, egyúttal meghatalmazza 
az Északdunántúli Vízmű Zrt-t (2800 Tatabánya, Sárberek 

100.), mint szolgáltatásért felelőst, hogy a gördülő fejlesztési 
tervet Dunaharaszti Város Önkormányzata nevében eljárva a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz hatá-
ridőben nyújtsa be. 
Sürgősségi előterjesztés:
I. Személygépkocsi vásárlása a Dunaharaszti Területi Gondo-
zási Központ feladat-ellátásának támogatására
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, 
hogy a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal megvásároljon az 
Auto-Fort Kft-től (1097 Budapest, Könyves K. krt. 3.) egy 
Ford Custom 2,0 TDCi Kombi 105 LE M6 személygépkocsit, 
bruttó 7.358.999,- Ft ellenében. A vásárláshoz és az egyéb 
költségek fedezéséhez 8.000.000,- forintot biztosít az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetése 8. számú melléklet V/11. 
Biztos bevétel soráról. Felhatalmazza a Jegyzőt az adásvételi 
szerződés megkötésére.
II. Andrássy utcai telektömbön megépített ivóvízellátó, szennyvíz- 
és csapadékvízelvezető víziközmű vagyonelemeinek térítésmentes 
átvétele és üzemeltetésbe adása az ÉDV Zrt. részére
1. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete térítés-
mentesen átveszi az Osadcow Gergely (2330 Dunaharaszti, 
Fő út 65.), mint beruházó által az Andrássy utca 7751/21 
hrsz, Bethlen Gábor sor 6997, 7750/2, 7751/1, 7751/2 hrsz-ok 
és Bethlen Gábor köz 7751/12 hrsz önkormányzati ingatlano-
kon kiépített víziközmű vagyon elemeit 19.353.749 Ft nettó 
értéken.
2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Beruházó a 
fent nevezett beruházás összegét a könyveiből ugyanazon a na-
pon kivezesse, mely napon az Önkormányzat a vagyonelemeket 
állományba veszi és törzsvagyonként aktiválja. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az átadásról szóló megállapodást aláírja. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a víziközmű szolgáltatást végző ÉDV Zrt-vel az üzemeltetési 
megállapodást módosítsa.
III. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
4/2015. (II. 27.) számú helyi rendelet módosítása
IV. SZMSZ módosítás
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szó-
ló 3/2013. (III. 1.) számú helyi rendelet módosításáról szóló 
rendeletét.
1.napirendi pont:
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
3/2018. (II. 28.) számú helyi rendelet végrehajtásá-
ról szóló tájékoztató a háromnegyed éves időszakra 
vonatkozóan
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaha-
raszti Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról szóló háromnegyed éves időszakra vonatkozó beszámolót 
elfogadja.
2.napirendi pont:
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
3/2018. (II. 28.) számú rendelet módosítása
3.napirendi pont:
A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 
131/2017. (XII. 18.) sz. Kt. határozatát az Önkormányzat 
2018. évi belső ellenőrzési ütemtervére vonatkozóan az aláb-
biak szerint:
- Az Önkormányzat 2017. évi normatíva elszámolásának elle-
nőrzése az intézményekben,
- A 2018. évi vizsgálatok utóellenőrzése, melyek intézkedési 
terv készítést igényelnek.
4.napirendi pont:
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A 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv meghatározása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
az Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervét és a 2019. évi 
belső ellenőrzési ütemtervét a kockázatelemzéssel alátámasz-
tott formában az alábbiak szerint:
- Az Önkormányzat 2018. évi normatíva elszámolásának elle-
nőrzése a köznevelési intézményekben;
- Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és 
szabályozottsága, valamint egyes kontrolltevékenységek mű-
ködésének ellenőrzése - integritás érvényesülése;
- Az Önkormányzat rendszeres beszállítóival, szolgáltatóival 
kötött szerződések ellenőrzése;
- A 2019. évi vizsgálatok utóellenőrzése, melyek intézkedési 
terv készítését igénylik.
5.napirendi pont:
Az Önkormányzat folyószámla-hitel keretének meg-
hosszabbítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank 
Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről dönt. 
A hitel futamideje 2019. január 2-ától 2019. december 20-ig tart, 
a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 90.000.000,- Ft.
A Képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos 
államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafi-
zetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját be-
vételeit. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visz-
szafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő 
éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően 
– a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési 
előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az 
ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést alá-
írja az Önkormányzat képviseletében.
6.napirendi pont:
Dunaharaszti Városi Bölcsőde alapító okiratának mó-
dosítása, valamint új SZMSZ és Szakmai Program 
elfogadása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Dunaharaszti Városi Bölcsőde alapító okiratának módosító ok-
iratát, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát. A Tes-
tület elfogadja a Bölcsőde új Szervezeti és Működési Szabályza-
tát, valamint az új Szakmai Programját.
7.napirendi pont:
Rendőrőrs épületének külső felújítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
költségvetési rendelet 1. számú melléklet 094 részgazda (Or-
vosi Rendelő költöztetése) soráról 4.000.000 Ft, a 8. számú 
melléklet II./1 (Intézményi ingatlanok karbantartása tarta-
lék) soráról 6.000.000 Ft, valamint a 8. számú melléklet V/11. 
(Biztos bevétel) soráról 16.500.000 Ft átcsoportosítását ren-
deli el, a  Rendőrőrs épületének külső felújításához szükséges 
26.500.000 Ft biztosítására.
8.napirendi pont:
Dunaharaszti TSZT, HÉSZ módosítás elfogadása
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXX-
VIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Étv.) 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, az alábbi döntést hozza:
- A Képviselő-testület a 14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Terv módosítását a 2-4. pon-
tokban rögzítettek szerint fogadja el.
- A 14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerke-
zeti Terv Leírása az e határozat 1. számú mellékletében fog-
laltak szerint módosul, kiegészül „A Településszerkezeti Terv 

módosításai” című 6. fejezettel.
- Dunaharaszti Város 14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozattal 
elfogadott Szerkezeti Tervlapja az e határozat 2. számú mel-
lékletében foglaltak szerint módosul. A Szerkezeti Tervlap - a 
2. mellékletben jelölt módosításokkal érintett területekre vo-
natkozó – normatartalmának a helyébe a 2. melléklet szerinti 
normatartalom lép.
- E határozat elfogadását követően a település közigazgatási 
területén készülő szabályozási terveket a 2-3. pontok szerint 
módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell el-
készíteni.
Jelen határozat 2., 3. pontok szerinti mellékletei Dunaha-
raszti Város 14/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Tervével együtt érvényesek, azzal együtt 
alkalmazandók.
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2018. (XI. 30.) rendelete
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja  
Dunaharaszti Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2017. (III. 
1.) rendelet módosító rendeletét. (A rendelet szövege a jegy-
zőkönyv 3. sz. melléklete)
9.napirendi pont:
Az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás bővítése
I./ Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. 
évi költségvetésének terhére, 6.720.000,- Ft, azaz hatmil-
lió-négyszáznyolcvanezer forint összeg erejéig kötelezettséget 
vállal abból a célból, hogy támogatásban részesítse a Sziget-
szentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézetet, aki ekképpen el-
vállalja, hogy a NEAK finanszírozott napi 35 mintán felül 
további napi 20 minta átvételét és vizsgálatát fogja elvégezni 
Dunaharaszti Város Önkormányzata részére. A Képviselő-tes-
tület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kösse meg a támo-
gatási szerződést. 
II./ Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felha-
talmazza a Polgármestert, hogy 2018. december 1. napjától 
kössön támogatási szerződést a Szigetszentmiklósi Szakorvosi 
Rendelőintézettel, amelyben részesítse 560.000,- Ft támoga-
tásban az Önkormányzat 3/2018. (II. 28.) számú költségvetési 
rendeletének 8. számú melléklet V/4. számú sorának terhére. 
Egyidejűleg elfogadja, hogy az eddigi, Dunaharasztiról érkező 
napi 35 minta helyett napi 55 minta vizsgálatát fogja a szak-
orvosi rendelőintézet elvégezni.
10.napirendi pont:
Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet támo-
gatási kérelme
141/2018. (XI. 26.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja 
a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet támogatás 
iránti kérelmét, és az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
szóló 3/2018. (II.28.) számú rendeletének 8. számú melléklet 
V/4. számú sorának terhére 500.000,- (azaz ötszázezer) forint 
támogatásban részesíti abból a célból, hogy hozzájáruljon a 2 
darab Hadeco Bidoppler ES-100V3 kétirányú dopplerkészlet 
megvásárlásához. Egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert 
a támogatási szerződés aláírására.  
11.napirendi pont:
Beszámoló a folyamatban lévő peres ügyekről
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
peres ügyekről szóló beszámolót.
12.napirendi pont:
Dr. Szalay László polgármester 2018. évi jutalmazása
143/2018. (XI. 26.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. év-
ben elért eredmények elismeréseként Dr. Szalay László polgár-
mestert 6 havi illetményének megfelelő mértékű jutalomban 
részesíti. A kifizetés a 2018. évi költségvetés terhére történik.
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Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat vá-
rosunkban, meg kell ismerni a múltját, 
mindazokat az értékeket, amelyekről, jó 
ha tudunk, hogy beépíthessük minden-
napjaink kultúrájába. Sokarcú telepü-
lésünk beszédes Dr. Helméczy Mátyás 
helytörténész ismeretterjesztő kalau-
zolása nyomán: „A Hubay Jenő utca 
100 méter hosszú és a Sport-szigeten, 
a csodás Kis-Duna közelében találha-
tó. Nevét 1988-ban kapta, amikor az 
út kialakításra került. A rövid, de szép 
nyaraló- és lakóházakkal beépített utca 
közvetlenül a Sport-szigeti lejáró után 
indul a kanyarodó HÉV pályatest felé.” 
(A Változó város az ország szívében c. 
könyvből, amely kölcsönözhető.) 
160 éve született Hubay Jenő (Pest 
1858. szeptember 15 - Budapest 1937. 
március 12.) világhírű hegedűművész, 
zeneszerző, hihetetlenül népszerű és kor-
szakalkotóan meghatározó zenepedagó-
gus, aki Magyarország legismertebb, 
reprezentatív muzsikusának számított. 
Az indíttatást – hiszen már 11 évesen 
koncertezett - édesapjától, Huber Ká-
rolytól, a Nemzeti Színház karmeste-
rétől kapta, aki az első mestere volt. 
Berlinben, Párizsban tanult, majd lett 
híres és körülrajongott hegedűművész 
Európa-szerte. Ekkor magyarosította a 
nevét Hubayra. Karrierje csúcsán Liszt 

Ferenc hívására hazatért és irányította 
a hegedűoktatást a Zeneakadémián. A 
Hubay-iskola megtanította a muzsiku-
sokat ösztönösen gondolkodni, meghall-
va a belső intuíciót, és bár tanítványai 
saját, különböző felfogásukban zenél-
tek, muzsikájukban mindig érzékelni 
lehetett a nagy pedagógus művészi at-
titűdjét és jellegzetességét is. Szívvel-lé-
lekkel foglalkozott a kezdőkkel, akiknek 
bemutatkozó lehetőségeket biztosított. 
Így segítette az akkor még ismeretlen 
Bartók Bélát, Fischer Annie-t a világ-
hír felé. Hubay Jenő kivételes személyi-
ségének, műveltségének köszönhetően 
barátai közé tartoztak neves művészek, 
uralkodók, államférfiak is, akik nagy-
szerűnek tartották, hogy ismerhetik őt. 
1937 januárjában végrendeletében így 
írt: „Büszke voltam és boldognak érez-
tem magamat, mikor elismerést szerez-
tem művészetemmel a magyar kultú-
rának külföldön, mely akkor még alig 
vett tudomást a magyar zeneművészet 
létezéséről. Most megelégedéssel látom, 
hogy 50 évi munkásságom hazámban 
nem volt hiábavaló. Ma már számotte-
vő jelentősége van a magyar zeneművé-
szetnek az egész világon.”
Helytörténeti kuriózum a „Dunaha-
raszti régi képeslapokon” című album, 
amely kiváló KARÁCSONYI AJÁN-

DÉKNAK! Még kapható, nálunk meg-
vásárolhatják kétezer-ötszáz forintért. 
Ezt a csodás könyvet lapozva állítjuk, 
hogy a helytörténet érdekes és szóra-
koztató! Haraszti mindig milyen szép 
volt! Legyünk városszépítők, hogy még 
jobb legyen Dunaharasztin élni! 
November 3-ra az Erkel Színházba 
kaptunk meghívót, a Magyar Opera 
Ünnepére. Itt került sor többek között 
a Magyar opera 200 című, 50 Cd-ből 
álló gyűjtemény a Dunaharaszti Vá-
rosi Könyvtár részére történő ünnepé-
lyes átadására is. Ókovács Szilveszter 
főigazgató így ajánlotta ezt az egye-
dülálló, büszke kiadványt: „Az Opera 
elmúlt éveinek szisztematikus munká-
jával, s végül a célnak szentelt Magyar 
Évaddal kívánta összefoglalni a hazai 
operakultúra kétszáz esztendejét, s en-
nek nyomán a friss felvételeket kiadni, 
eljuttatni minden magyar zenei intéz-
ménybe és városi könyvtárba.” Ez az 
50 különleges, felfedezést igénylő Cd 
ingyen kölcsönözhető – a többi zenei 
hanganyaghoz hasonló feltételekkel – 
TÉKA-részlegünkből. Jó szórakozást 
kívánunk!
Téved az olvasó, ha azt gondolja, csu-
pán egy könyvet, Cd-t, DVD-t tart a 
kezében. A látszat ez, aki azonban időt 
szán arra, hogy el is olvassa az ajánlót, 
rájön, hogy milyen gazdagság, és élmény 
birtokosává válik ő. Ezek az „informá-
cióhordozók” valós példákat mutatva, 

DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti Városi Könyvtár

Sajtóközlemény projekt zárásáról Dunaharaszti Városi 
Bölcsőde új tagintézményének építése 2018/11/15
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
keretén belül a VEKOP-6.1.1 azonosító számú 
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése tárgyú felhívás keretén belül Dunaharaszti Város 
Önkormányzata 397,91  millió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. Az európai uniós támogatás se-
gítségével megvalósuló Dunaharaszti Városi Bölcsőde új 
tagintézményének építése hosszú távon megoldást jelent a 
településen élő kisgyermekek bölcsődei ellátására, továb-
bá 20 új munkahely teremtésére. A Dunaharaszti Városi 
Bölcsőde jelenleg 90 fő férőhellyel működik, de a demo-
gráfiai adatok elemzése során indokolttá vált a bölcsődei 
férőhelyek bővítése. Az elnyert pályázat eredményeként a 
Dunaharaszti, Knézich utca 19. szám (6793/11 hrsz.) alatt 
megépült bölcsődében 70 kisgyermek, 5 csoportszobában 
történő befogadására 2019. január 01-től nyílik lehetőség. 
Az újonnan épült tagintézményben tálalókonyha került ki-
alakításra, az étkeztetés a Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 
4. szám alatti bölcsőde, immár felújított főzőkonyhája ál-
tal lesz biztosítva. A kivitelező a munkálatokat 2018. már-
cius 19-én kezdte meg, az épület műszaki átadás-átvétele 
2018. október 31-én megtörtént. A bölcsőde üzemeltetésé-

hez és használatához szükséges eszközök beszerzése 2018. 
november 15-én befejeződött.
A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2019. január 31.
A Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintézményének 
építése című VEKOP-6.1-1-15-PT1-2016-00076 azonosító 
számú projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül va-
lósult meg. 
A projektről bővebben a www.dunaharaszti.hu oldalon 
olvashatnak.
További információ: Horváth Tibor tel: 06-24-504-475 
e-mail: horvath.tibor@dunaharaszti.hu
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megadják a feleletet, szinte ismeretlenül 
bővítve ismereteinket. Ha minket kér-
deznek: nincs személyes kedvencünk, 
mert nekünk, könyvtárosoknak minden 
egyes kiadvány sokat jelent, hiszen ko-
moly munka van egy-egy borító mö-
gött, ami tiszteletet parancsol. Döntse 
el a kedves érdeklődő, hogy ami nekünk 
tetszik, az elnyeri-e az önök tetszését:

Pantzar, Katja: Sisu és én: hogyan ta-
láljam meg önmagam? Budapest, Jaffa, 
2018. Katja, a fiatal, tehetséges újság-
írónő Torontóban él és dolgozik, van 
jó állása, szép lakása, drága kocsija, 
divatos ruhái. Estéi mégis üresek, és 
másnap fejfájással, szorongással ébred. 
Érzi, hogy változtatni kellene az éle-
tén, így amikor munkalehetőség kínál-
kozik Finnországba, igent mond. Nem 
idegen országba költözik, a szülei finn 
származásúak, beszéli a nyelvet, járt 
már ott. Ám, látogatóba érkezni vala-
hová vagy ott élni – óriási különbség! 
A nő egy számára új életszemléletet, 
pozitív életstílust fedez fel itt: a sisu-t, 
amelynek alapja és mozgatórugója a 
bátorságról, eltökéltségről, szívósságról 
alkotott sajátos finn életforma. Például 
kollégái és ismerősei példáját követve 
reggelente nem autóba ül, hanem bi-
ciklire pattan – mínusz tíz fokban is 
- és elteker a munkahelyére.  Megérti, 
hogy a mozgás orvosság, a testi bajokra 
gyógyírként hat, ha ő maga takarít, 
lapátol havat, kertészkedik, érzi az el-
végzett munka örömét. A sisu titkát 
kutatva ráébred, hogy a hétköznapok 
egyszerű döntéseivel, apró lépésekkel 
eljuthat oda, hogy megváltozik az élete. 
A végén arra is rájön, hogy a létezés és 
az igazi élet olyan távol van egymástól, 
mint Torontó és Finnország. A finnek 

életvezetése a híres skandináv design, 
vagyis a stílusos takarékosság elve: őket 
sem a nagyobb ház, sem a méregdrá-
ga „cuccok” nem hozzák lázba, mert 
a szerényebb életmód közelebb áll az 
északi néplélekhez; ráadásul számtalan 
előnnyel is jár: kevesebb hitellel és adós-
sággal, ami pedig a stressz csökkenését 
és több szabadidőt eredményez. A finn 
társadalom – a sisura = a bizalomra és 
a becsületességre épül.

Coben, Harlan: Engedj el! Budapest, 
Jaffa, 2018. Az író már regénye első 
lapján mesterien ránt bele a csavaros 
történet közepébe, hogy aztán az utol-
só oldalakon alaposan ledöbbentse az 
olvasót. Harlan Coben napjaink egyik 
legnépszerűbb krimiírója. Eddig meg-
jelent több mint húsz regényét a mű-
faj gyöngyszemeiként tartják számon. 
Szerelem, gyilkosság, összeesküvés: Du-
mas, a főszereplő egyre mélyebbre ás a 
múltba, ám válaszok helyett újabb és 
újabb nyugtalanító kérdésekre bukkan. 
Valakik mindenáron meg akarják aka-
dályozni, hogy fény derüljön az igaz-
ságra, amely mögött olyan hátborzon-
gató titok lappang, melyre a nyomozó 
a legmerészebb álmaiban sem gondolt 
volna…
Bodrogi László-Szále László: 
Visszaszököttek. Budapest, Noran, 
2016. Szigetújfalu ősi kövei csak nagyon 
szűkszavúan beszélnek a régmúltról, 
akárcsak az újfalui öregek a saját múlt-
jukról, annak is egy sosem feledhető 
szakaszáról, az 1946-os kényszerű kite-
lepítésről. És annak meghökkentő szép 
folyományáról, a kényszerű visszaszö-
késekről. Kényszerűt mondunk, pedig 
a hazaszökés már – szemben a kitele-
pítéssel – teljesen önkéntes elhatározás 
volt, mégis mintha a lelkek mélyén va-

lamilyen különös kényszerítő erő irányí-
totta volna a döntéseket. Talán, mert 
érezték, hogy nem a szülőföld vetette 
ki őket magából, hanem a szülőföldön 
éppen regnáló hatalom önzése és szűk-
látókörűsége. „Egy embert ki lehet űzni 
a szülőföldjéről, de a szülőföldjét kiűzni 
az emberből nem lehet!”

Juhász Ágnes: A szeretet ereje! Buda-
pest, Underground Kiadó, 2018. Ez a 
könyv a dunaharaszti Juhász Ágnes ön-
életrajzi írása születésétől 27 éves korá-
ig. Igazi karácsonyi olvasmányt tarthat 
a kezében az érdeklődő! Ez a fogyaték-
kal élő, fiatal nő többek biztatása kez-
dett életrajzírásba: „Te írhatnál egyszer 
egy könyvet, annyi minden történt ve-
led kiskorodtól fogva.” Valóban, ez a 
könyv egy erős lelkű ember története, 
aki pedig sok hátránnyal indult neki 
az életnek. Mi „átlag emberek” nem is 
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gondolunk arra, hogy milyen egyszerű 
és könnyű életünk van! Akkor szembe-
sülünk ezzel a nem magától értetődő-
en jó életvitellel, amikor megismerjük 
azoknak az életét, akik számára a leg-
egyszerűbb napi rutin is csak nehézsé-
gek árán valósítható csak meg. Ágnes 
élettörténete hálaadás minden napért, 
amely tele van nehézségekkel, fájdalom-
mal, de szeretettel és örömmel is! Azt 
írja kötete végén, hogy „A szeretet a 
legjobb érzés, amit ha adsz embertár-
sadnak, azt vissza is kapod. Van egy 
erő, ami mindennél hatalmasabb, és 
ez az erő a szeretet!” Az írónővel 2019. 
január 31-én, 18.00-tól találkozhatnak 
könyvtárunkban, amikor bemutatja írá-
sát, ekkor könyvvásárra is sor kerül, és 
akkor a mi fiatal haraszti írónk szívesen 
dedikál. Addig még elolvashatják ön-
életrajzát, és kérjük, hogy minél többen 
jöjjenek el erre az estre!
Decemberben Mini Galériánkban 
Szabó Ági kerámikus kiállítását te-
kinthetik meg: „Rendhagyó életút áll 
mögöttem, de mindenképp jó példája 
annak, hogyan lehet vesztes helyzetből 
kikeveredni. Nem vettek fel a Képzőre, 
de miután keramikus mestervizsgát tet-
tem, el tudtam helyezkedni egy olyan 
cégnél ahol többek között az általam 
tervezett és iparművészeti zsűri által 
jóváhagyott kerámiákat gyártottunk. 
A rendszerváltással én is változtattam 
és szabadúszó lettem és ide költöztem 
Harasztira. 30 év kerámia-készítés után 
alkalmam nyílt egy véletlen folytán el-
menni dolgozni egy autópályás ásatás-
ra. A második évtől restaurátorként 
tevékenykedtem. Csodás, felejthetetlen 
idő volt! Ezután mozaikokkal kezdtem 
el foglalkozni; teljesen megbolondított. 
Egy különleges, varázslatos világba 
csöppentem. Több kültéri mozaikot ké-

szítettem, az én munkáim többek között 
a vasúti átjárónál található mozaik fal 
a művelődési háznál és az Önkormány-
zattal szembeni címer mozaik. Majd vé-
gül, de nem utolsó sorban egy teljesen 
új élethelyzet: a férjem révén néhány 
évvel ezelőtt kiköltöztem Dél-Afrikába. 
Itt kezdtem el ismét festeni. A könyvtár 
Galériában most látható képek nagy 
része kint készült.  Nagyon köszönöm, 
hogy lehetőséget kaptam arra is, hogy 
néhány előadás keretében mesélhettem 
az élményeimről.”
December 13-án 10-12.00 Dühöngő lesz; 
délután 16-18.00 pedig a Játékdélután-
ra várjuk az érdeklődőket!
December 20-án 18.00 az Imédias Kiadó 
jön könyvvásárral - remek KARÁCSO-
NYI AJÁNDÉKNAK való német nem-
zetiségi könyvével – könyvtárunkba. 
Ebben az évben A svábok új hazában 
című történelmi regény jelent meg a 18. 
századi német bevándorlásról, és az új 
haza iránti ragaszkodás, hazaszeretet 
kialakulásáról. A Buda környékére érke-
zett telepesek sorsán keresztül kapunk 
képet a Magyarországra történő betele-
pedés folyamatáról: milyen okok, nehéz-
ségek, problémák miatt keltek útra az 
emberek? Mi volt Magyarország vonze-

reje, milyen ígéretek alapján indultak 
el, és mi várta őket? A regényben több 
telepes sorsát kísérhetjük figyelemmel, 
megérthetjük azokat az élethelyzeteket, 
amelyek az Óhaza elhagyására ösztö-
nözték az embereket. Hogyan építették 
fel falvaikat, művelték meg a földeket, 
hogyan jöttek létre az új községek - és 
az új közösségek. A szívós, megfeszített 
munka révén alakult ki a ragaszkodás, 
a valódi hazaszeretet az új haza iránt, a 
kötelékeket azután a családi események, 
a születések, házasságok, majd az első 
itteni sírhalmok tették eltéphetetlen-
né. A kapott földön kívül az új haza 
egyáltalán nem volt ajándék: a tele-
pesek minden erejére, hozzáértésére és 
szorgalmára szükség volt ahhoz, hogy 
a török utáni időkben elvadult, puszta 
terület a hazájukká, otthonos, gondo-
zott, termékeny vidékké váljon. Erre 
az emberfeletti teljesítményre a német 
hagyományokhoz, erkölcsökhöz való 
ragaszkodás tette alkalmassá a telepe-
seket. A könyv ennek, az új haza meg-
teremtésének a történetét meséli el. Az 
irodalom e témában kimeríthetetlen, 
mindig felfedeznek a kutatók újdonsá-
gokat. Könyvtárunk pedig bemutat-
ja Önöknek e kutatások eredményeit, 
hogy átadhassák gyermekeiknek, uno-
káiknak különleges hagyományaikat, 
így őrizve német identitásukat. 
Külön köszönjük az egész évben a könyv-
tár számára fölajánlott szebbnél-szebb, 
jobbnál-jobb könyveket – többek között 
- Fülöp Mihálynak, Horváth Boldizsár-
nénak és Tilly Nándornak - és mások-
nak is! 
2018. december 23 - 2019. január 2-ig 
zárva tart könyvtárunk! Kellemes ka-
rácsonyt és boldog, új évet kívánnak a 
könyvtárosok!

Dunaharaszti és környéke lakosságának magasabb szintű 
egészségügyi ellátását szolgálva megnyílt 2018. október 29-
én az éjjel-nappal nyitvatartó „Kisduna Gyógyszertár a Fő 
út 65/B szám alatt, az Önkormányzattal szemben, a Kato-
likus templom és a Leéb és Fia Ingatlaniroda mellett, ud-
vari parkolóval, - dr. Filarszky Noémi személyijogos gyógy-
szerész vezetésével. Gyógyszerész dinasztia gyermekeként, 
12 éves vezető szakgyógyszerészi gyakorlattal indította be 
gyógyszertári vállalkozását Dunaharasztiban.
Így biztosítja:
- 0-24 órás nyitvatartást,
- széleskörű gyógyászati segédeszközök forgalmazását
- gyógyszer házhoz szállítását igény szerint fekvő betegek 
részére,
- ingyenes gyógyszerészi gondozást (vérnyomás és vércukor 
szint mérését,
- törzsvásárlói hűségkártyát. 

Új gyógyszertár
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November 5-9.

Ebben a tanévben a német nyelvi hét lebonyolítását a szo-
kásostól eltérően nem tavaszra, hanem az őszi szünet utáni 
hétre terveztük. Idei témaválasztásunk: „A német nyelvű 
országok hagyományai” volt.
Minden évfolyamon más – más szokást választhattak a 
diákok, amit aztán fel is dolgoztak. Plakátokat, kisfilme-
ket készítettek a „Zuckertüte/Schultüte”, „Polterabend”, 
„Kölner Karneval”, „Oktoberfest” és „Almabtrieb” hagyo-
mányokról.
Az igényesen összeállított plakátokat már hétfőtől megte-
kinthették iskolánk tanulói az aulában egy kis kiállítás ke-
retében. Ezen kívül nyelvtörőkkel és közmondásokkal kap-
csolatos rajzok is készültek minden osztályban, amelyeket 
nagy érdeklődéssel nézegettek az érdeklődők, igyekeztek 
megfejteni, vajon mit ábrázolhat egy-egy alkotás.
A témahét folyamán, a németórákon is beszélgettünk a 
szokásokról, majd péntek délelőtt mindenkinek levetítet-
tük az egyes osztályok által készített kisfilmeket.
A hét lezárásaként pénteken játékos, vidám délutánt tar-

tottunk, ahol először elénekeltük Szent Márton emlékére 
az „Ich geh’ mit meiner Laterne” című dalt a kis 2-3. osz-
tályosok által készített lámpások gyertyafényénél.
Ezután következett a vetélkedő, ahol kicsik és nagyok ve-
gyesen alkottak egy-egy csapatot, ugyanis első feladatként 
a gyerekeknek 6 db libás képet kellett összeállítani puzzle 
darabokból; azok kerültek egy csapatba, akiknél ugyanan-
nak a képnek a darabjai voltak.
A Márton napi TOTÓ és a Szent Márton püspök életével, 
jótéteményeivel, valamint a Márton naphoz kapcsolódó 
népi hagyományokkal, időjóslatokkal kapcsolatos játékos, 
színes feladatsor megoldásán minden csapat lelkesen dol-
gozott, ügyesen beosztották egymás között, ki és mit csi-
náljon. Így szinte egyszerre készült el mindenki!
A vetélkedőt a Nyelvtörő verseny követte, ahol a jelentke-
zők csak úgy sziporkáztak!  
Majd az egyes osztályok által készített produkciók bemu-
tatása következett, végül a délutánt a „”Tschu Tschu Wa” 
és a „Fliegerlied” c. vidám, táncos dalokkal zártuk. Ju-
talmul és búcsúzóul minden résztvevő kapott „Mártonka” 
süteményt, amit Komáromi Kati néni sütött nekünk.
Komáromi Katalin és Reiblné Horváth Márta német nyelv 

szakos tanárok, Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.

Német nyelvi hét

DUNAHARASZTI HÍREK

Az ötlet már korábban is felvetődött, 
és most valósággá válik: jégpálya nyí-
lik Dunaharasztin!
Méghozzá a piactéren, december 1. és 
február 3. között, hétköznap és hétvé-
gén is, mindössze 2 szünnappal (de-
cember 24-25.) Amit érdemes tudni a 
pálya nyitva tartásáról:
Hétköznapokon 8-14 óráig a duna-
haraszti iskolásoké a világ, hiszen ez 
kiváló alkalom szabadtéri tesiórák 
tartására.
Ezt az időszakot egyórás pályakar-
bantartás követi, majd 15-20 óráig 
szabad a pálya, 0-100 éves korig, egy 
pici kivétellel, mert keddi napokon 

18-20 óráig korcsolyasulit tartunk 
oktatóval, amelyen bárki részt vehet. 
Kérjük a profikat, várjanak türelem-
mel, és legyenek megértéssel a jégen 
csetlők-botlók iránt.
Hétvégeken szabad a jég és a tánc 
(akár a jégtánc is) 8-14 óráig, majd 
15-20 óráig.
Szilveszterkor is üzemelünk, 8-14 órá-
ig, és újév napján is, 15-20 óráig.
Ami mindenkire érvényes, az az, hogy 
a korizás ingyenes, és harasztiaknak 
van fenntartva, amit lakcímkártyával 
kell igazolni.
A sátorban fűtött öltöző és ingyenes 
korikölcsönzés van (korlátozott szám-

ban, ezért ha van saját, hozd magad-
dal), büfé is üzemel és persze szere-
tettel várunk! Egyszóval: december 
elsején beköszönt a jégkorszak!
Dunaharaszti Város Önkormányzata

A jég hátán is megélünk!
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2017 júliusában a Szigetszentmiklósi Tankerületi Köz-
pont támogatási kérelmet nyújtott be a VEKOP 7.3.3-17. 
„Digitális Környezet a Köznevelésért elnevezésű Európai 
Uniós pályázati felhívásra, mely 2018 szeptemberében 
108.357.191 Ft támogatásban részesült. 
A projekt időtartama 3 év.
Kezdete: 2018. szeptember 1.
Vége: 2021. augusztus 31.
A  pályázat címe: A digitális fejlődés segítése fejlődésre 
nyitott iskolákban. 
A projektben az alábbi  4 intézmény vesz részt:  
A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola;
Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola; 
Szigethalmi Szent István Általános Iskola 
Baktay Ervin Gimnázium.

A projekt fő célja, hogy a tankerületünkben résztvevő 4 in-
tézményben megkezdődhessen egy olyan digitális analfabe-
tizmus ellen induló küzdelem, melynek a vége nem látható. 
Elengedhetetlen a pedagógusok ismeretének naprakészen tar-
tása, hiszen a Z generációs „bennszülött” gyerekek között mi 
az X, Y generációsok csak „őslakosok” lehetünk, akik nem 
mindig értik az új dolgokat. Ennek a jelentős szakadéknak a 
megszüntetésére vállalkozunk, de legalábbis a szakadék mély-
ségének csökkentése a célunk.
A digitális kompetenciák fejlesztését támogató 3 terület közül 
iskolánk az alábbi kettőt választotta.
a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása; 
a természettudományos megismerés támogatása; 
A projekt fő célja a pedagógusok továbbképzése, de 
eszközbeszerzésre is van lehetőségünk. Fontosnak tartjuk a 
sajátos nevelési igényű (SNI), a fogyatékossággal élő, a beil-
leszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
(BTM) fejlesztését is. 
A 4 iskolában összesen 49 pedagógus továbbképzését tervez-
zük megvalósítani. 
Összesen 7 képzésen vesz részt a 49 pedagógus. A képzésekből 
a 4 iskolában előreláthatólag legalább 600 gyerek profitál 
majd. A képzéseken résztvevő pedagógusok eloszlása a 4 
iskola között egyenletes. 
A képzések a következők:
Geomatech 
Digitális tábla alkalmazása
Digitális és interaktív eszközök, szoftverek és tananyagok 
gyakorlati alkalmazása az oktatásban

Az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás kompetencia 
fejlesztését segítő korszerű tanítási, tanulási módszerek, eljá-
rások, technikák
IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer
Pedagógusok IKT kompetenciáinak fejlesztése
Felkészítés a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) használatára
A projektor használatán túl szeretnénk felkészíteni peda-
gógusainkat olyan interaktív órák megtartására, ami haté-
konyabbá teszi munkájukat. Az IKT eszközök beépülnek a 
mindennapi tanítási gyakorlatba, s a pedagógusok módszer-
tani kultúrája is bővül. 
Célunk, hogy a pályázattal elnyert lehetőséggel élve a kivá-
lasztott tanítási órákon a beszerzett digitális eszközöket hasz-
nálva minél élményszerűbb tanórákat tartsunk. A pályázati 
kiírásnak megfelelően a kiválasztott osztályok tantárgyainál a 
tanórák éves összes óraszámának 40%-ban digitális eszközzel 
támogatott tanórát tartsunk.
Célunk a diákok élményszerű oktatása, és digitális olvasás-
tudásuk fejlesztése. A korai iskolaelhagyók számának csök-
kentése. 
Iskolánkban kb. 200 diák vesz részt a projektben: A 7.A; 8.A; 
9.A; 10.A; 9.Ny; 9.B; 9.C; 10.C osztályok.
Kiemelt figyelmet kapnak a 2018 szeptemberében belépő osz-
tályaink.
A projekt folyamán, minden év végén az érintett évfolyamok 
és a tanfolyamokra járó pedagógusok elvégeznek egy online 
tesztet, melynek kiértékelésével remélhetőleg kimutatható 
lesz a digitális olvasás fejlődése.
Iskolánkban 14 fő pedagógus, 6 fő biológia-földrajz-kémia sza-
kos, 5 fő matematika szakos és 3 fő könyvtár-magyar-angol 
szakos pedagógus. Összesen 31 továbbképzésen vesznek részt. 
Mindannyian jelenleg IKER1-es digitális kompetenciá-
val bírnak, szeretnénk, ha a kollégáink az IKER2 szintre 
jutnának el. Ennek fényében vágunk neki bizakodva ennek a 
3 éves projektnek.

Tariné Dudás Marianna, igazgatóhelyettes

Nyertes pályázat
a Baktayban

00 00

0000

Síkölcsönző
és Uszodatechnika

- Síbox bérlés
- Sí és Snowboard kölcsönzés
- Szerviz (élezés, waxolás, javítás)
- Korcsolya bérlés, élezés
- Téli kiegészítők
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Egy szép őszi napon az osztályom két másik osztállyal ki-
rándulni ment a Mezőgazdasági Múzeumba.
A mostani program címe „A bűvös erdő” volt. 
Boszorkányos küldetés, furfangos kérdések és próbatételek 
álltak előttünk. Nagyon izgalmasnak hangzott.
Érkezéskor szöveges játékfüzetet kaptunk, tele feladatokkal. 
A füzetből megtudtuk, hogy az erdei manók otthonát egy 
boszorkány tartja uralma alatt. A játék célja, túljárni a 
gonosz banya eszén.
Öt fős csapatokban dolgoztunk. Nekem a legjobban az 
utolsó feladat tetszett, amely során azt kellett megfejteni, 
hogy három seprű közül melyik lehet a banya seprűje. 
Az osztályok sikeresen teljesítették az összes feladványt.
Nagyon jól éreztem magam a kiránduláson, sosem fogom 
elfelejteni ezt a napot.

Pál Botond 4.a osztályos tanuló
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Egy mesebeli küldetés

Csokival és rémisztő mókázással zá-
rult a hagyományosan megrendezés-
re kerülő Angol nyelvi hét a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskolában. 
Idén a téma az angolszász országok 
ünnepei voltak, amivel igyekeztünk 
közelebb hozni a gyerekekhez a nyelv-
hez kapcsolódó kultúrát is. A téma 
olyannyira felkeltette a diákok ér-
deklődését, hogy idén több, mint 50 
plakát készült, amelyek közül a zsű-
ri a 4 legjobbat díjazta. (Illés Alexa, 
Frank Loretta 4.b – St. George Day, 
Balogh-M. Vivien, Mezei Nóri 5.a – 
Poppy Day, Deák Bernadett, Imre 
Szofi, Farkas Bernadett 5. a – Pan-
cake Day és Horváth Deján, Szeke-
res Zalán 5.a – St. Patrick’s Day) A 

poszterek mellett naponta elhangzott 
egy kérdés az iskolarádióban, ahol az 
adott nemzet jellemző zenéjével is 
megismerkedhettek a gyerekek; a hét 
pedig, kvízjátékkal zárult, ahol 4-5 
fős csapatok mérték össze tudásukat 
a témával kapcsolatban. (I. hely: IDK 
csapat 7.c, II. hely: Lazy Girl Power 
7.a, III. hely holtversenyben: Word 
Hunter 5.c és Fülcimpa 7.a) Szerettük 
volna díjazni a részvételt is, így a lel-
kes otthoni munkáért és a versenyen 
való részvételért a gyerekek belépőt 
kaptak a Halloween-i mulatságra. A 
témához kapcsolódva fantasztikus 
töklámpások készültek, melyek közül 
idén a zsűri nem is tudott győztest 
választani, így a kreativitást minden 

esetben oklevéllel és édeségekkel dí-
jazta az angol munkaközösség.  
Az alsó tagozaton a tanulók versekkel 
és énekekkel készültek; az utolsó ta-
nítási napon jelmezekbe bújva járták 
körbe az osztályokat. A „szellemes” 
műsorért cserébe cukorkákat gyűjt-
hettek be a lelkes diákok. 
A szünet előtti utolsó napot a Hallo-
ween-i hagyományoknak szenteltük. A 
gyerekek jelmezbe öltöztek, rémisztő 
süteményeket készítettek és játékosan 
ismerkedtek meg az ünnephez köthető 
hagyományokkal, szavakkal és kifeje-
zésekkel. 

Csizmár Rita angol szakos nyelvtanár

Angol nyelvi hét és Halloween a Kőrösiben
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Tisztelt Olvasóink!

Ebben a hónapban Bordi Zsigmond-
né, mindenki „Katica nénije” szavait 
adjuk változtatás nélkül közre. Fogad-
ják szeretettel!
Iskola a dombon
Az ember egész életében döntéseket 
hoz. Persze nem mindegy, hogy ezt 
kényszerhelyzetben teszi, vagy úgy 
gondolja, egy helyzet új lehetőségei 
nyílnak meg előtte. Nálam mindkettő 
döntő érv volt. Az új iskola 5 perc-
re volt, van és egy új helyzet minden 
megoldása adott.  

Jó döntést hoztam. 14 év után átiga-
zoltam a Kőrösibe 1979-ben. Az új 
iskola hamar benépesült. Mint egy 
újszülött mellett, úgy bábáskodtunk, 
hogy minden a helyére kerüljön. 
Súroltuk a követ, kapartuk a festéket, 
díszítettük a tantermeket. A szülők is 
lelkesen segítettek, hisz az osztályba 
a Rákócziba járt gyerekek között is 
néhányan átjöttek. 
Szakfelügyelők egymásnak adták a ki-

lincset, járási, megyei bemutatók sora 
– szóval lelkesedtünk, pörögtünk. 

Az iskola nevének megválasztása volt 
még hátra. Mikor eldőlt, hogy Kőrösi 
Csoma Sándor lesz a neve, bizony 
nem tudtunk róla mást, mint a Tibet 
szótár megalkotója, remetéje volt. 
De hol van az a hiteles ember, aki et-
től többet tud?  Egy este épp a rá-
diót hallgattam, amikor felfigyeltem 
egy interjúra. Egy debreceni egyetemi 
tanár mondta, ha végez, Kőrösi életé-
nek kutatója szeretne lenni. Gyorsan 
írtam a rádió titkárságának, napokon 
belül jött a válasz, benne a fiatalem-
ber neve, címe. A névadónkon Kuba-
sek János már személyesen is jelen 
volt, azóta híres tudós ember lett, 
aki feldolgozta könyvében: A Himalá-
ja magyar „remetéje” - Kőrösi egész 
életútját – Őrzöm én is!

Teltek az évek. Összesen 22 évet 
töltöttem a Kőrösiben. Köszönöm 
Ritának, hogy férjem halála után 
(1987) még vissza hívott „egy kis idő-

re” – ebből lett még 14 év iskola. 
Nem hagytak magamra. Sőt nyugdí-
jazásom után még Láng András plé-
bános úrnak is segíthettem a hitokta-
tásban. Erről is szép emlékeket őrzök 
a lelkemben.

Hogy miért ezt a címet adtam a be-
számolónak?  Mert a dombon épült 
iskola felső szintjére az ablakomból 
rálátok. Jó érzés volt!
Itt mennek el előttem a nebulók. Há-
tukon „néhány kg „pakk egyik kezük-
ben a cucc, másik kezükben a telefon. 
A technika csodája már természetes 
az Ő életükben. Hogy mi történik az 
iskolában, arról a menyem gyakran 
beszámol. Kis gyermekei „nagy mon-
datai” még mindig elszórakoztatnak. 
90. évemnek közeledtével köszönöm 
a jó istennek, hogy ezt a hosszú utat 
tisztességgel végigjárhattam, ha néha 
rögös is volt az út, azt vallom, amit 
a bölcs öreg székely: - „csak a para-
zsat szabad áthozni, a hamut ott kell 
hagyni!”

Szeretettel: Bordi Katica néni

40 éves a Kőrösi Csoma Iskola
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DUNAHARASZTI HÍREK

A  Dunaharaszti MTK Birkózó 
Szakosztály felvételt hirdet 5-10 éves  

fiúknak és lányoknak
Edzések helye: Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola tornaterme
Ideje: Hétfő: 17-19

Szerda: 17-19
Csütörtök: 18- 20

Az edzéseken játékosan megismerkedhetnek a birkózás 
alapjaival. Ügyességi és készségfejlesztő gyakorlatokkal.
Ha akarsz egy jó közösséghez tartozni gyere Te is és 

jelentkezz az edzőknél az edzések helyszínén.

Jelentkezés és információ: 
Lenkó Károly  06-30/264-2513
Lenkó Petra  06-30/376-6911

Projektdélután a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nem-
zetiségi Általános Iskola Tagintézményében
Iskolánk pedagógusai fontosnak tartják, hogy gyermekeink 
megismerkedjenek a népi hagyományokkal, a népművé-
szettel, kipróbálják a régmúlt mesterségeit, ilyen módon is 
őrizve kulturális örökségünket, erősítve a szülőhazához való 
kötődést.
Ezen célok ösztönözték a Tagintézmény napközis pe-
dagógusait, amikor 2018. október 26-án megvalósítot-
ták „A népművészet kis mesterei, nagy mesterségei” 
projektdélutánt, melyre mindenki izgatottan készült. Ér-
deklődésének, ügyességének megfelelően ki-ki a programok 
egész sorából választhatott.
Egyik termünkben Huber Kinga keramikustól az agyago-
zás, a formázás technikáját leshették el és próbálhatták ki a 
gyermekek. Öröm volt nézni lelkes munkájukat.
 Egy másik teremben a gyékényezés mesterfogásait 
sajátíthatták el tanulóink Inczéné Molnár Ágnes kolléga-
nőnk vezetésével.
A harmadik alkotókörben Batáriné Kolluti Mária és Kur-
csics Mária tanítónők a népi keresztszemes hímzés rejtelme-
ibe vezették be a náluk munkálkodókat. Kitartó munkájuk 
eredményeképp a kis anyagból mutatós könyvjelző lett.
A magyar népmesék rajongóit az egyik teremben filmve-
títés várta.
A tornaszobában a népzenéé volt a főszerep ezen a délutá-
non. Itt először a dalos kedvűek vehettek részt a Gondos 
Brigitta tanítónő vezette népdal-bemutatón, melyet egyéni 
és csoportos dalolásukkal felsős diákjaink is színesítettek, 
Sebestyénné Eisemann Tünde énektanárnő felkészítésében. 
Majd ugyanitt néptánc-bemutatót és táncházat tartottak 

a táncos lábúak számára a Csillagszeműek tánccsoport ifjú 
művészei Lengyel Zsuzsánna vezetésével. Programjukban a 
galgamenti verbunkot előadta, illetve a körjátékokat vezet-
te a Budinszky testvérpár: Emília (14 éves gimnazista) és 
Vilmos (12 éves, 7. oszt. tanuló), a Csillagszeműek Dunaha-
raszti és a Timár Akadémia junior táncosai.
Élményekkel teli, aktív és kreatív délutánban volt részünk, 
amit minden résztvevő szép emlékként őriz majd.
Köszönjük meghívott vendégeinknek a lelkes szereplést, 
közreműködést, valamint a kollégák előkészítő és szervező 
munkáját.
És végül megköszönjük Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságának, hogy a prog-
ram megvalósításához a tőlük kapott pályázati támogatást 
is felhasználhattuk.

Nagy Adél
a tagintézményi napközis munkaközösség vezetője

A népművészet kis mesterei, nagy mesterségei

Óvodás
Kertész Nóra különdíj
1-2. Évfolyam
Takács Dóra I.
Apró Zora II.
Horváth-Gutai Boglárka 
III.
3-4. Évfolyam
Samu Levente I.
Horváth-Gutai  II.
Agócs Kristóf III.
Papp Lucakülöndíj
5. Évfolyam
Lőrincz András I.
Csata Tünde II.
Mihály Réka III.
Berencsi Bence különdíj
6. Évfolyam
Rácz Péter I.
Miskolci Bálint II.
Sipos Csaba III.
Hague Róbert III.
7-8. Évfolyam

Lukasik LucaI.
Kollarics Milla II.
Zsilák Zsófia II.
Ladjánszky Lilla III.
Domonyik Mátyás III.
Varga Orsolya különdíj
9-10. Évfolyam
Ladjánszky Dániel I.
Felnőtt
dr. Némedi Imre I.
Bencsik István II.
Köteles Füleki Erzsébet III.
Molnár Gusztávné különdíj

Petőfi Szavalóverseny 
végeredmé-
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2018.   Október   hónap-
ban   elhunytak   neve   
és   életkora 

Balaton József Lászlóné  élt  84 évet 

Batisz Miklós   élt  78  évet

Becán Imréné   élt  86  évet

Erdélyi János   élt  74  évet

Fehér Andrásné  élt  72  évet

György István   élt  62 évet

Kardos László   élt  75 évet

Kerkápoly Gyula   élt  77  évet

Komaság Mihályné  élt  63  évet

Moticska Szabolc s élt  41  évet

Rémik Dávid   élt  35  évet

Rück Zsolt   élt  47  évet

Schuszter Ferenc  élt  95  évet

Stampfel Lajosné  élt  76  évet

Sztojka Istvánné  élt  65  évet

Valkai József   élt  80 évet

Vitus István   élt  77  évet

Zimmermann Elemér Béláné 
   élt  54  évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel köszöntjük  
a 90 éves
Horváth János bácsit

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 KÖZ-
HASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelő he-
lyett a Fő út 35. szám alatti, a Gyermekorvosi 
Rendelő földszintjén kialakított rendelőben lát-
ják 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

Kedvesek!
2018. októberben szüle-
tettek névsora

Horváth Attila  10. 01.

Éllő Vencel  10. 02.

Ander Ákos  10. 03.

Jakab Dzsenifer  10. 04.

Halmágyi Lilla  10. 08.

Gonda Botond  10. 10.

Kassay Réka  10. 10.

Varga Dávid  10. 10.

Tóth Máté Gyula 10. 12.

Náhlik Szófia Léna 10. 13.

Budai Lilla  10. 15.

Bartha Vencel  10. 16.

Horváth Zente Péter 10. 17.

Aczél Laura Eszter 10. 18.

Paniti-Fekete Alex0 10. 18.

Győri Máté László 10. 19.

Lengvárszky 

Géza Leonidász  10. 20.

Kótai Péter  10. 21.

Havasi Marcell  10. 24.

Havasi Máté  10. 24.

Mezei Boglárka  10. 24.

Kozári Krisztián  10. 26.

Pintér Dávid  10. 26.

Horváth Lili  10. 28.

Kolumbán Patrik 10. 29.

Tóth Róza Angelika 10. 30.

Nagy Olívia  10. 31.

Közélet
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A Vadlúd Sokadalomba tartottunk 
30 gyermekkel Tatára november 24-n, 
szombaton , és ha már arra jártunk, 
a délelőtt folyamán meglátogattuk a 
tatai Fényes Tanösvényt, amely pá-
ratlan szépségével és ritka természeti 
értékeivel minden évszakban vonzó 
kirándulási célpont. Jócskán cseper-
gett az eső, barátságtalan, hideg szél 
fújt, mégis élvezték a gyerekek a közel 
másfél kilométernyi sétát a cölöpsétá-

nyon a láp fölött. Tanulmányozták a 
kihelyezett táblákat is, fényképeztek, 
és szendvicsükkel jóllakattak egy ár-
ván búslakodó ifjú hattyút is. Jóleső-
en borzongtak, mikor arról olvastak, 
hogy a láp egy szegletében egy 2005-
ben elpusztult 4 méteres és 60 kilós 
tigrispiton van eltemetve. A terület 
természeti kincsei olyan ritkák, hogy 
a világ értékes vizes élőhelyeit védel-
mező Ramsari Egyezmény része lett.
Déltől a Sokadalomban forgolódtunk 
mi is. A vadludak már ekkor is szép 
számban ringatóztak a vízen, a par-
ton felállított nagy teljesítményű táv-
csöveken nézegethettük őket. Sokféle 
szervezet, sokféle programmal szóra-
koztatta, tanította a sokaságot. Meg-
tudtuk, hogy hazánkban csak a nyári 
lúd költ. A tavon látható nagy lilik 
és vetési lúd csapatok csak a vonu-

lás során teszik nálunk tiszteletüket, 
és akár 7000 kilométer távolságot is 
megtesznek vándorlásaik idején. To-
vábbá, hogy ha fölöttünk gágogás 
hallatszik akkor nyári ludak, ha pedig 
hangos ang-ang kiáltások akkor éppen 
vetési ludak  szárnyalnak csapatostul, 
a nagy lilik nevét arról kapta, hogy 
li-lik hangon társalog.  Volt lehető-
ség előadásokat hallgatni, madarakat 
festeni, szárnyakat tanulmányozni, 
gyermekeink még egy versenyre is be-
nevezhettek, ahonnan persze ajándé-
kokkal távoztak. 
Láttunk érdekes és főleg tanulságos ál-
latbemutatót az egérről, a vándorpat-
kányról, és ellenségeikről, a görényről 
és annak ellenségéről a nyestről. Meg-
ható volt figyelni, hogyan ragaszkodott 
gazdájához a borz, a róka és az örök 
barát, a pumi kutya. Aggasztó hír, 
hogy a róka, a nyest, a borz, az ege-
részölyv lassan- lassan odajut, hogy a 
természetben éhezik, mert a nagyüze-
mi vegyszeres földművelés táplálékaik 
zömét kiírtja. Hová vezet ez? Talán 
nem kellene megvárnunk!
Átfagyva, fáradtan érkeztünk este 
haza, azzal az elhatározással, még sok 
ilyen programot szervezünk. Ajánljuk 
mindenkinek szeretettel! Köszönet Ja-
kabfi Katinka és Bordásné Nyári Ni-
kolett kollégáknak!
Vásárhelyi Gabriella, Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola 

Vadlúd Sokadalomban Tatán



Valóra váltjuk a jövőt.
www.volkswagen.hu

Az Arteon motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,2-5,1 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 109-134 g/km.  
A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű 
EU-szériamodell esetén érvényesek. 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 a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is 
befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten 
harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás  
és CO₂-kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely 
a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO₂-
kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget 
tartalmazhat.

Arteon. Szebb lett tőle a város.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu

P410_VW_Arteon_SAJTO_180x130_Porsche_M5.indd   1 2018. 11. 12.   16:18
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TUDJA, MI AZ  A VEZÉRMŰTENGELY
    SZIMERING?

NEM IS KELL.

Az 59 990 Ft-os havi bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A bérleti díj tartalmazza az autó használatának 
díját, valamint a kötelező biztosítást, a szerviz csomagot, a teljes körű Porsche CASCO-t, az Uniqa baleset-biztosítást és a forgalomba helyezés díját, továbbá egy MOL üzemanyag feltöltő-kártyát. A 0% vagy 0 Ft 
önerő bonitásvizsgálat függvénye. A részletekről és fi nanszírozásról érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseinkben. A privát bérlet akcióban részt vevő márkakereskedések listája elérhető a relax.
skoda.hu oldalon. Az akció 2018. 03. 01-től 2018. 12. 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztása: 4,6-4,9 l/100km, CO2-kibocsátása: 106-111 g/km. A megadott értékek a WLTP 
menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. 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 a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. 
környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, 
reálisabb vizsgálati eljárás az üzemagyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb 
vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, kérjen 
ajánlatot szakértőinktől. Az út- és parkolási díjak a Bérlőt terhelik. A biztosítások szerződési feltételeit megismerheti honlapunkon.

ŠKODA RELAX BÉRLETI PROGRAM. BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEKKEL
A FIX HAVI DÍJBAN, AKÁR 0 FORINT KEZDŐ BEFIZETÉSSEL.

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út

+36 1 421 8220, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

59 990 FT-TÓL
MÁR AKÁR HAVI

Üljön új autóba egy fi x havi díjért, ami tartalmazza a 
kötelező biztosítást, egy szervizcsomagot, a CASCO-t,
a forgalomba helyezés díját és egy balesetbiztosítást. 
Keresse ŠKODA Privát Bérleti Program szakértőinket
személyre szabott ajánlatokért.

T-PIAH-M5-122-18_Skoda relax_180x130.indd   1 2018. 11. 15.   15:50:00

A megadott értékek a WLTP-menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. 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 a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű 
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy 
új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb 
vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az ajánlat érvényessége: 2018. december 31-ig vagy a 400 darabos 
importőri készlet erejéig. A kép illusztráció. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-139 g/km.

dddarabarabararabarabra osoos os 

mm.m.mm

AKCIÓS ŠKODA OCTAVIA MODELLEK AZONNAL, KÉSZLETRŐL.
PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421 8220 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu

GYORSAN VAGY KEDVEZMÉNYESEN?
   VÁLASSZA MINDKETTŐT!
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