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A kereszténység nagyjai
Martin Luther King

Egész életében azért küzdött, hogy a 
világban meglévő előítéleteket enyhít-
se. A baptista lelkész erre tette fel az 
életét.
1929-ben született Atlantában, az 
Egyesült Államokban. Bár sok néger 
gyerekhez képest viszonylag jólétben 
élt, édesapja baptista lelkész volt, 
mégis korán szembetalálkozott azzal, 
hogy fekete volta miatt mások lené-
zik. Emlékeiben élt az az esemény, 
amikor egészen kicsi korában apjával 
bement egy belvárosi üzletbe. Leültek 
az üzlet közepén. A kiszolgáló odajött 
hozzájuk, és ezt suttogta: „Üljenek a 
hátsó székekre, mert csak ott szolgál-
hatom ki magukat.” Életre szóló él-
mény volt ez neki. A középiskola és a 
baptista szeminárium elvégzése után 
a híres Harvard egyetemen fejezte be 
a tanulmányait A faji és társadalmi 
kérdések iránt egyre erősebb érdeklő-
dést tanúsított. Gandhi élete és mun-
kássága volt rá nagy hatással. Tanul-
mányai végeztével a déli országrészbe 

ment, ahol a nehezebb szolgálat várta. 
Számtalan faji megkülönböztetéssel 
találta szembe magát. Például durván 
bántak a feketékkel tömegközlekedési 
eszközökön. 
Ekkor indította el az erőszakmentes 
mozgalmat. Nem arra törekedtek, 
hogy a másik felet legyőzzék, hanem, 
hogy meggyőzzék az igazságról. Min-
den megmozdulásukban ragaszkodtak 
ehhez. 1956-ban King a Déli Keresz-
tény Vezetők Konferenciájának elnöke 
lett, 1957-ben eljutott Afrikába és In-
diába. Ezek a látogatások megerősí-
tették mozgalma helyességéről és ere-
jében vallott meggyőződéséről.
Az első nagy próba a birminghami 
akció volt 1963-ban. Ekkor ünnepelte 
Amerika a rabszolgák felszabadításá-
nak 100. évfordulóját. Kingék „önkén-
tes hadsereget” toboroztak, amelynek 
tagjai tüntetéseket, ülősztrájkokat szer-
veztek a faji megkülönböztetés ellen, és 
készek voltak a börtönt is vállalni.
Az akciók eredményeként megszavaz-
ták a polgári törvényt, amely egyenlő 
jogokat biztosít a négereknek.

Közben azonban Kinget többször 
letartóztatták, merényletet követtek 
el ellene és társai ellen. Népe iránti 
elkötelezése azonban nem tudta meg-
ingatni.
1964-ben megkapta a Nobel-békedí-
jat, amit nem személyes kitüntetés-
nek, hanem népe bátor harca és az 
igazságért folytatott küzdelme elisme-
résének tartott.
Martin Luther Kinget 1968. április 
4-én Memphisben meggyilkolták. Em-
léke legyen áldott!

Varsányi Ferenc

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE
Dunaharaszti Város településrende-
zési eszközeinek módosításáról

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel, településrende-
zéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól alkotott 5/2017 
(V.2.) számú rendelete (a további-
akban: partnerségi rendelet) 3. §-a 
alapján, mely a partnerségi egyezte-
tésben résztvevők körét tartalmazza, 
tájékoztatom, hogy
Dunaharaszti Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntött a település-
rendezési eszközök módosításáról, me-
lyek a település közigazgatási területét 
több részterületen is érintik, melyek a 
Településszerkezeti Terv és a Helyi Épí-
tési Szabályzat (beleértve a Szabályozá-
si Tervet is) módosítását jelentik.
A településrendezési eszközök módo-
sításának egyeztetése a Rendelet 32. § 
(3) bekezdése alapján, a Rendelet 36. 
§-a szerinti teljes eljárással történik.
A Rendelet 38. § (1) bekezdése alap-

ján az előzetes tájékoztatási szakaszt 
követően a teljes eljárás a vélemé-
nyezési szakasszal folytatódik, me-
lyet a polgármester kezdeményez. A 
partnerségi véleményezés a Rendelet 
29/A. §-a, valamint a partnerségi ren-
deletben foglaltak alapján történik.
Az elkészült véleményezési dokumen-
tum 2018. július 30-tól megtekinthető 
elektronikusan a város honlapján:
http://dunaharaszti.hu/hirdetmeny/
felhivas-partnersegi-egyeztetesre-du-
naharaszti-varos-telepules-rendeze-
si-eszkozeinek-modositasarol
vagy papíralapú dokumentum formá-
ban a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájában. Személyes megtekintés ese-
tén előzetes időpont-egyeztetés telefo-
non: 24-504-458, vagy e-mailben a foepi-

tesz@dunaharaszti.hu elérhetőségen.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a 
Településszerkezeti Terv, a Helyi Épí-
tési Szabályzat módosításának terve-
zetével és azok további módosításának 
véleményezési anyagával kapcsolat-
ban észrevételt, javaslatot tehetnek, 
illetve véleményt nyilváníthatnak a 
partnerek az alábbi módokon:
-papíralapon a Polgármesternek cí-
mezve, a Polgármester Hivatal címére 
- 2330 Dunaharaszti Fő út 152. - tör-
ténő megküldéssel, vagy
-elektronikus levélben a drszalaylasz-
lo@dunaharaszti.hu és másolatban 
egyidejűleg a foepitesz@dunaharaszti.
hu e-mail címre.
A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS 
UTOLSÓ IDŐPONTJA: 
2018. AUGUSZTUS 22.
Tájékoztatom továbbá a település la-
kosságát, a partnerségi egyeztetésben 
résztvevők körét, hogy a fentiekben 
ismertetett témákban 2018. augusz-
tus 14-én (kedden) 17.00 órakor la-
kossági fórumot tartunk,
melynek helye: Dunaharaszti, József 
Attila Művelődési Ház Klubterem

Dr. Szalay László
polgármester

FELHÍVÁS

Dunaharaszti - 2018. június 3



DUNAHARASZTI HÍREK

A Képviselő-testület 2018. június 25-i ülése

Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelenteket, 
valamint a televízió nézőit. Elmondta, hogy a Képviselő-
testület 2018. május 28-i zárt ülésén döntött a Dunaharaszti 
Szolgálatáért és a Dunaharaszti Gyermekeiért Kitüntető 
Díjak odaítéléséről. A Dunaharaszti Szolgálatáért Kitünte-
tő Díjat az idei évben Dekanics Ildikónak, a Polgármesteri 
Hivatal vagyongazdálkodási és beruházási irodavezetőjének 
adományozta a Képviselő-testület. A Dunaharaszti Gyerme-
keiért Kitüntető Díjat 2018. évben Dr. Dán Gellértnének, a 
Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat helyettes 
vezetőjének adományozta a Képviselő-testület.
Sürgősségi előterjesztés: A 38/2018. (IV. 23.) számú 
Kt. határozat módosítása
Napirendi pontok:
1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét 
érintő előirányzat-módosítási javaslatok
2. Önkormányzati támogatás a Rákóczi-ligeti katolikus 
templom felépítéséhez
3. Nyilatkozat a Dunaharaszti, Fő út 85. szám alatti ingat-
lant érintő elővásárlási jogról
4. 6154 hrsz-ú út átminősítése és értékesítése
5. Döntés közbeszerzési eljárások eredményeiről:
• A3 belvízcsatorna burkolása és torkolati átereszének ka-
pacitásbővítése
• Temető utca burkolat felújítási munkái
6. 2018. évi közbeszerzési ütemterv módosítása 
7. Díjrendelet módosítása
8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló új helyi rendelet megalkotása
9. Dunaharaszti Területi Gondozási Központ Szakmai 
Programja és mellékletei
10. Intézményvezetői (magasabb vezető) álláspályázat el-
bírálása
11. Javaslat közterületek elnevezésére és korábbi döntések 
módosítására
12. Beszámoló Dunaharaszti Város Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának (2014-2019.) végrehajtásáról 
13. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
14. 2018. II. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- 
és napirendi pontjai.

Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között 
eltelt időszakban történt eseményekről:
1. Megkezdődött a parkolók kiépítése a Knézits utcában, a 
Bölcsőde építésével párhuzamosan.
2. Az Arany János utca – Jókai utca kereszteződésében a 
parkolók és a buszöböl kiépítése folyamatban van, a várha-
tó befejezés 2018. július 31.
3. 2018. június 16-án ünnepélyes keretek között átadtuk a 
Dunaharaszti Sportcsarnokot.
4. Az intézményi konyhákban, valamint a Napsugár és 
Mese Óvodákban a nyári szünetnek megfelelő időpontok-
ban megkezdődtek a festési munkák.
5. A Napsugár Óvoda kisebb felújítási munkái (járda, lép-
cső felújítás, kiskapu javítás stb.) folyamatban vannak.
6. A Rendőrőrs épületének felújítási munkái (nyílászáró 
cserék, lapburkolat csere, festés) megkezdődtek.
7. Az új bölcsőde építése ütemterv szerint folyik. 
8. Az Orvosi Rendelő felújítása, bővítése kapcsán a kivite-
lezés ideje alatt az orvosi ellátás zavartalanságának bizto-
sítása érdekében az orvosokkal, fogorvosokkal, az ügyelet-
vezetővel és az ÁNTSZ-szel folytatott megbeszéléseinknek 
megfelelően sikerült megállapodni az ideiglenes rendelők 
elhelyezéséről, kialakításáról.
9. A június 18-i héten megkezdődött a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat által szervezett nyári gyermektábor. 
Négy héten át, heti 120 gyermeket fogadnak a Szolgálat 
munkatársai, összesen pedig megközelítőleg 170 gyermek 
nyári felügyeletét, színes és tartalmas programokkal való 
gazdagodását biztosítja, ez az évek óta nagy sikerrel zajló 
városi programsorozat.
10. A Polgármesteri Hivatal teljesítette az ASP pályázat-
hoz kötődő első időközi elszámolást.  
Sürgősségi előterjesztés: A 38/2018. (IV. 23.) szá-
mú Kt. határozat módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete módosít-
ja a 38/2018. (IV. 23.) számú Kt. határozatát, melynek ér-
telmében megvásárolja a Dunaharaszti belterületű 6928/2. 
hrsz. ingatlant, valamint a 6928/1. hrsz.-ú ingatlan fel-
osztását követően kialakuló 6928/4. és 6928/5. hrsz.-ú, 
összesen 278 m² területű ingatlanokat bruttó 2.542.310,- 
Ft, azaz kettőmillió-ötszáznegyvenkettőezer-háromszáztíz 
forint vételár ellenében.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
vételár fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségve-
tésében, a „Gábor Áron körforgalom” sorról (6. számú 
melléklet, A/II. sor, 218. részgazda) biztosítja, egyúttal 
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére.
1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rende-
letét érintő előirányzat-módosítási javaslatok:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
évi költségvetési rendelet 8. számú mellékletének V/4. Vis-
maior tartalék soráról 57.800.000 Ft átcsoportosítását ren-
deli el a következő részletezéssel: 
1. Sportcsarnok kertépítési munkáinak biztosítására 
24.800.000 Ft,
2. Sportcsarnok csapadékvíz elvezető rendszerének és vé-
dőkerítés építésének biztosítására 18.000.000 Ft,
3. Kőrisfa utca csapadékvíz elvezetésének biztosítására 
12.000.000 Ft,
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4. Király u. 50. és a Király utca – Zöldfa utca keresztező-
dés csapadékvíz elvezetésének biztosítására 3.000.000,- Ft.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletének  A/VI.    
soráról a 8. számú melléklet II/1. sorára 35.000.000 Ft át-
csoportosítását rendeli el a következő feladatok elvégzésé-
re:  Dunaharaszti Mese Óvoda és tagóvodája, a Napsugár 
Óvoda egyes csoportszobáinak, közlekedő helyiségeinek és 
konyhájának tisztasági festése, Baktay Ervin Gimnázium 
konyhai gépészeti vezetékek cseréje, Dunaharaszti II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola alsó tagozatán vizesblokk 
kialakítása, Orvosi rendelők ideiglenes áthelyezése.
2. Önkormányzati támogatás a Rákóczi-ligeti 
katolikus templom felépítéséhez:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Rá-
kóczi ligeten megvalósuló katolikus templom felépítését 
10.000.000,- forinttal támogatja. A támogatás forrása az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetése 8. sz. mellékletének 
(„Tartalékok”) V/4. sora. A Képviselő-testület felhatal-
mazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírá-
sára. 
3. Nyilatkozat a Dunaharaszti, Fő út 85. szám 
alatti ingatlant érintő elővásárlási jogról:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-
haraszti 5296 hrsz-ú, természetben Dunaharaszti, Fő út 
85. szám alatti ingatlan 154/1000 tulajdonhányad érté-
kesítése tárgyában az elővásárlási jogával nem kíván élni.
4. 6154 hrsz-ú út átminősítése és értékesítése:
A Képviselő-testület módosította a Dunaharaszti Város 
Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás sza-
bályairól szóló 12/2013. (V. 31.) számú rendeletét, majd a 
következő határozatot fogadta el:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 6154 
hrsz-ú 227 m2 területű ingatlant magánút létesítése céljá-
ra Dániel Csaba, Hermann Zsuzsanna Mária, Papp Aurél 
János és Papp Andrea részére ¼-¼-ed tulajdoni arányban 
200.000 Ft vételárért eladja és megbízza a Polgármestert 
az adásvételi szerződés megkötésével, melynek költségét a 
vevők viselik.
5. Döntés közbeszerzési eljárások eredményeiről:
A3 belvízcsatorna burkolása és torkolati átereszének kapa-
citásbővítése:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„A3 belvízcsatorna burkolása és torkolati átere-
szének kapacitásbővítése ” tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárás nyertesének a Hidrográd Víz- és 
Közműépítő Kft-t (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a.) 
jelöli meg, az A3 belvízcsatorna burkolása részre vonat-
kozó nettó 256.178.838,- Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 
325.347.124,- Ft vállalási áron, a kötelezően vállalt 36 
hónapos jótállási kötelezettségen felül vállalt 12 hónapos 
többlet jótállási idővel és a torkolati áteresz kapacitásbő-
vítése részre vonatkozó nettó 14.562.931,- Ft + ÁFA, azaz 
összesen bruttó 18.494.922,- Ft vállalási áron, a kötele-
zően vállalt 36 hónapos jótállási kötelezettségen felül vál-
lalt 12 hónapos többlet jótállási idővel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
nyertes ajánlattevővel való vállalkozási szerződések meg-
kötésére.
Temető utca burkolat felújítási munkái:
a. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 
22/2018. (III. 26.) sz. Kt. határozatát az alábbiak sze-
rint módosítja. A Temető utca (641 hrsz.) felújítására és 

korszerűsítésére saját forrásként az Önkormányzat a 2018. 
évi költségvetésében a 8. sz. Tartalék melléklet V/4 soron 
bruttó 64.974.050,- Ft-ot biztosít. 
b. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a „A 
Temető utca burkolat felújítási munkái” tárgyá-
ban megindított közbeszerzési eljárás nyertesének 974.050 
Ft többletfedezet biztosítása mellett az ÚT-ÉP-KER 
’97 Kft-t (1077 Budapest, Izabella u. 27/a. fsz. 3.) jelöli 
meg, nettó 116.515.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 
147.974.050,- Ft vállalási áron, 30 hónapos jótállási idővel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes 
ajánlattevővel való vállalkozási szerződés megkötésére.
6. 2018. évi közbeszerzési ütemterv módosítása:
A Képviselő-testület kiegészítette az 54/2018. (V. 28.) 
sz. Kt. határozatát a Földgáz energia beszerzéssel bruttó 
29.521.531,- Ft becsült közbeszerzési értékkel.
7. Díjrendelet módosítása:
A Képviselő-testület módosította a 17/2017. (XI. 3.) szá-
mú rendeletének 12. mellékletét (Anyakönyvi események 
díjtételei).
8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátá-
sokról szóló új helyi rendelet megalkotása:
A Képviselő-testület megalkotta az új személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendeletét.
9. Dunaharaszti Területi Gondozási Központ Szak-
mai Programja és mellékletei:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogad-
ja a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ Szakmai 
Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, vala-
mint Házirendjét.
10. Intézményvezetői (magasabb vezető) álláspá-
lyázat elbírálása:
A Képviselő-testület a Dunaharaszti Területi Gondozási 
Központ vezetésével - titkos szavazással egyhangú döntés-
sel – Schmidt Tibort bízta meg 2018. augusztus 1-től 2023. 
július 31-ig.
11. Javaslat közterületek elnevezésére és korábbi 
döntések módosítására:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. a 37/2007. (III. 26.) Ök. számú határozatát módosítja 
azzal, hogy a 6996, 6997, 7750/2 ingatlanok „Bethlen Gá-
bor köz” elnevezését visszavonja,
2. a 7751/9 ingatlannak a Bethlen Gábor köz,
3. a 6996, 7750/2, 7751/1, 7751/5 ingatlanoknak a Bethlen 
Gábor sor,
4. a 6994/1 és 7751/17 ingatlannak az Andrássy Gyula 
utca,
5. a 7760/15 ingatlannak a Somogyváry Gyula köz,
6. a 7760/7 ingatlannak a Festő utca közterületi nevet 
adja.
12. A Képviselő-testület elfogadta Dunaharaszti 
Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2014-
2019.) végrehajtásáról szóló beszámolót.
13. A Képviselő-testület egyhangú döntéssel elfogad-
ta a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
14. A Képviselő-testület elfogadta a 2018. II. félévi 
képviselő-testületi ülések tervezett idő- és napiren-
di pontjait.
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
Júliusban is folytatjuk helyismere-
ti sétánkat. „Az 550 m hosszú Atti-
la utca a Petőfiligeten található. Az 
1912. évi parcellázáskor került kiala-
kításra, és akkor a Vadász nevet kap-
ta. Mai nevét 1930-tól viseli. Az At-
tila utca és az Andrássy utca sarkán 
található a Gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálat.”– írja Dr. Helméczy 
Mátyás helytörténész a Dunaharaszti 
változó város az ország szívében című 
könyvében. Ebben a kitűnő dunaha-
raszti intézményben folyamatos a se-
gítő szolgálat kialakítása, az átfogó 
családgondozás kapcsán a szociális 
szolgáltatások és juttatások nemcsak 
eljutnak a családokhoz, hanem a csa-
ládok képessé válnak a kapott segítség 
hasznosítására is. Rendkívül népszerű 
nyári napközis táboruk.

1565 éve hunyt el a nomád hunok 
leghatalmasabb királya Attila, vagy 
másként Etele, aki Krisztus után 
406–ban, a legendák szerint a szkí-
ták földjén Engadiban született, és 
453-ban a Tisza partján hunyt el. 
A hagyomány az „Isten ostoraként” 
említi a legnagyobb hunt, aki Etzel 
néven szerepel a Nibelung-énekben, 
és nemes uralkodóként az Edda-éne-
kekben, míg Gárdonyi Géza „A látha-
tatlan ember” című regényében bölcs, 
bálványozott és abszolút rátermett 
vezérként, rendkívüli stratégaként 
ábrázolja, akiért alattvalói szó nélkül 
készek voltak meghalni. Bendegúz 
nagyfejedelem fia, Attila kora Euró-
pájának leghatalmasabb birodalmát 
uralta 434-től haláláig. Mind a Kelet-, 
mind a Nyugatrómai Birodalom rette-

gett ellenfele, zseniális hódítója volt. 
Attilát gyermekfogolyként Rómában 
nevelték, aki dacos akarattal titkon 
megfigyelte és megtanulta a rómaiak 
szokásait, kultúráját; jól kiismerve 
őket. Csak felnőtt korában térhetett 
vissza hun népéhez ez a rendkívül 
tanult és intelligens ifjú. Elképzelhe-
tő, hogy Óbuda területén volt Attila 
városa, Sicambria. Régészeti leletek 
szerint Tápiószentmárton mellett, az 
Attila-dombon állhatott fapalotája. 
Először ketten testvérével, Budával 
uralkodtak, és szerveztek hódító had-
járatokat Európa-szerte. Buda halála 
után egyeduralkodóként folytatta vil-
lámgyors támadásait kitűnően szerve-
zett hadseregével, a mozgékony köny-
nyűlovassággal és csak az egyesített 
római-gót haderő állította meg Ca-
talaunumnál Krisztus után 451-ben. 
Ám a hun vezér csakhamar ismét 
hódítani indult Rómát; végül az elké-
pesztően nagy hadisarc miatt kegyel-
mezett meg a városállamnak. Egy év 
múlva azonban Attila meghalt és szá-
mos fia között testvérháború robbant 
ki a hatalomért, amely a hun biroda-
lom széteséséhez vezetett. Legkisebb 
fia, Csaba királyfi a hunok maradéka-
ival Erdélybe húzódott vissza. A jövő 
hűtlen lett ehhez a nagy néphez: soha 
többé senki sem tudta visszaállítani 
a hun birodalmat, senki sem volt ké-
pes Attila világhódító stratégiájára, 
viszont a mai napig legendák kerin-
genek a hunok, a szkíták eredetéről, 
csodálatos kultúrájáról. A legenda 
szerint a mai székelyek leszármazot-
tai a hunoknak. Árpád, a magyarok 
nagyfejedelme jól ismerte a székelyek 
páratlan stratégiai képességét és ezért 
meghívta őket az Őrségbe is, és rájuk 
bízta a legnagyobb jelentőségű keleti 
(Erdély) és nyugati (Őrség) határok 
védelmét. Ez már nem legenda, hanem 
tudományos tény: genetikailag bizo-
nyított, hogy az Erdélyben élő széke-
lyek és az Őrvidéken élők - még Bur-
gerlandban is - génjei megegyeznek. A 
Tisza vize alá temetett Attila király 
híres hármas koporsóját azóta sem 
találták meg. Kárpát-medence-szerte, 
gyakran neveznek el utcát, teret róla 
és külföldön is szívesen választják a 
szülők az Attila-nevet fiúgyermekeik-
nek. Divatok mennek, trendek jönnek 
- népszerűségéből mit sem veszített ez 
a férfinév, amely atyácskát jelent.
A könyvtári ajánlóba kiválasztott 

művek utazásra hívnak – a teljesség 
igénye nélkül – irodalmi kalandozásra, 
akár utólag is bekapcsolódva az Ün-
nepi Könyvhét színes forgatagába:
Boldizsár Ildikó: Hamupipőke Face-
book-profilja  - Meseterápiás esetek, 
2018. Boldizsár Ildikó legújabb kötete 
egyéni és csoportos eseteket mutat be 
a szerző praxisából, a problémák és 
a kliensek sokféleségével bizonyítva 
a meseterápia változatos és széleskö-
rű alkalmazási lehetőségeit. Többek 
között egy motiválatlan gimnáziumi 
fiúosztály; börtönbüntetésüket töltő 
anyák és gyermekeik; egy sikeres, ám 
kórosan elégedetlen középkorú férfi; 
egy életközépi válságba került nő és 
egy szerelmi háromszögben vergődő, 
döntésképtelen pár történetét ismer-
heti meg az olvasó, a terápiához tar-
tozó mesékkel együtt. 
A sorok olvasása közben néha-néha 
magunkra is ismerünk, így akár saját 
magunk elé is tükörként tudjuk tar-
tani ezeket az írásokat. Ez a könyv 
elgondolkodtató és meglepő is, hiszen 
az esetleírások általában nem kerül-
hetnek nyilvánosságra.

Kimberley Freeman: Örökzöld-
zuhatag, Budapest : Athenaeum, 
2018. A romantikus történet szerzője 
két idősíkon játszatja szereplőit. 
Az Ausztráliában zajló események 
időpontjai, 1926 és 2014, helyszíne 
pedig az Evergreen Spa Hotel. 
A hegyek között megbújó luxus 
szállodát az ausztrál felsőosztály 
tagjai látogatják előszeretettel, főként 
a téli időszakban, mert a hófödte, 
gyönyörű táj mindenkit elvarázsol. 
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1926-ban az úri, gazdag körökből 
származó testvérpár, Samuel és Flora 
Honeychurch az egész telet ebben az 
idilli környezetben tölti. A szálloda 
egyik alkalmazottja, a szépségével 
minden férfi figyelmét felkeltő Violet 
Armstrong megbabonázza Samuelt, 
azaz, Sam-et is és kettejük között 
titkos, igaz szerelem szövődik. A 
férfi tizennégy szerelmes levelet ír 
kedvesének, amelyeket több mint 
nyolcvan esztendővel ezután megtalál 
Lauren Beck, aki testvére, Adam 
tragikus halála után, elmenekülve 
szülei fojtó szeretete elől, itt, a Kék-
hegységben vállal munkát egy kedves 
kis kávézóban. Az egykor tündöklő 
szálloda mára már felújításra 
szorul, ezért a dán építészt, Tomas 
Lindegaardot bízzák meg a munkák 
levezénylésével. A szerelmi ügyekben 
tapasztalatlan Lauren, még 
félszegen reagál a férfi „jelzéseire”, 
de nem utasítja el Tomas óvatos 
közeledését, aki vacsorára invitálja 
a lányt. Kettejük között bizalmas, 
baráti kapcsolat szövődik, és amikor 
Lauren megtalálja a közel százéves 
levelezést, elmeséli ezt Tomasnak, 
aki arra biztatja, derítse ki a levélíró 
személyét és azt is, hogy ki volt a 
szerelmes sorok címzettje. Lauren 
pedig nyomozni kezd, ebben nagy 
segítségére van a szállodában lakó, 
idős barátnője, Mrs. Tait, azaz 
Lizzie, akiről csakhamar az is kiderül, 
hogy nemcsak ismerője a régmúlt 
történéseinek, de „leszármazottja” 
is az egykori „love storynak”, amely 
szomorú véget ért. A regény végére 
fény derül arra, hogy Sam gyermekét 
Violet kivel nevelte fel, és mi történt 
a hatalmas havazásban eltűntnek 
nyilvánított Sammel, eközben pedig 
Lauren és Tomas kapcsolata is egy 
magasabb szintre lép.
Az amerikai olvasók a legjobb történelmi 
regénynek választották 2017-ben Lisa 
Wingate: Elrabolt életek, Budapest, 
Libri, 2018. című könyvét. A történet 
dióhéjban a következő: a nagy gazdasági 
világválság az Egyesült Államokban az 
égig emelte a munkanélküliséget. Az 
elképesztő nyomor és reménytelenség 
kétségbeesett döntések meghozatalát 
vonta maga után. Fellendült az illegális 
gyermekkereskedelem, amely állam és 
országhatárt túllépve megdöbbentő 
hatékonysággal működött. A tehetősebb 
osztályból származó gyermektelen párok 
több ezer dolláros vételáron, szinte 
katalógusból böngészve választhatták 
ki a számukra tetsző utódot. A 

korabeli lapokban a gyermekek szívhez 
szóló kísérőszöveggel, fényképes 
hirdetésekben keresték az új papát és 
mamát, akik mit sem sejtettek – vagy 
egyszerűen nem akartak tudomást 
szerezni – a picik származásáról. Pedig 
számtalan esetben szó sem volt arról, 
hogy a vérszerinti szülő önként mondott 
volna le a gyermekről… Bár a történet 
úgy hangzik, mint valami Dickens 
által írt rémtörténet, ez valóságosan 
megtörtént az Egyesült Államokban a 
20. század elején.

Mini Galériánkban júliustól-augusz-
tusig Gellér Erzsébet kiállítását te-
kinthetik meg: Az alkotó így invitálja 
az érdeklődőket: „A festészet néhány 
éve lopózott az életembe. Azóta már 
elmondhatom, hogy az akvarell festés 
mára már az életem nélkülözhetetlen 
részévé vált. Szeretem megörökíte-
ni a természet szépségeit, a tájak, 
virágok, régiségek különösen közel 
állnak a szívemhez. Legfontosabb 
célom, hogy festményeimmel szinte 
észrevétlenül csempésszek harmóniát 
az emberek rohanó mindennapjai-
ba. Ez a kiállítàs a Mini Galériában 
szám szerint a 7. Most nagyobb rész-
ben akvarell képeimet mutatom be, 
néhány Dunaharaszti ihletésű olaj-
festménnyel együtt. Szeretettel várok 
minden érdeklődőt a képeim megte-
kintésére.”
Köszönjük Czománé Patyi Bea köny-
vajándékát, és a Zöld Korona Kft. 
könyvtárportáli, szép, színes virág-
beültetését! Intézményünk már hívo-
gató bejáratával vonzó.

Az állandóan „látogatható” könyv-
kuckó nem lomtár, kérjük a 
könyvbarátok nevében, hogy - video-
kazetta, számítógépes lemezek, hasz-
náltruha, szemét helyett - könyvet 
helyezzenek el benne!
„Egy hivatás nagysága elsősorban 
abban van, hogy egyesíti az embere-
ket; csak egyetlen igazi fényűzés van: 
az emberi kapcsolatoké.” (Antoine de 
Saint-Exupéry) A könyvtár 20. szü-
letésnapja alkalmából több program-
mal is készülünk:
októberben Mini Galériánkban ki-
állítást tekinthetnek meg a húsz év 
legjobb program-plakátjainkból,
október 10-én 18.00-tól – a Má-
tyás király emlékév ünnepélyes 
programsorozatába kapcsolódva – a 
haraszti Rock Renaissance Trió előa-
dásán vehetnek rész az érdeklődők. 
Mátyás király 575 éve született és 
560 éve választották királynak. Ő 
olyan nagy formátumú ember volt, 
aki mind a mai napig összekovácsolja 
a magyarságot.
október 11-én 10.00- Dühöngő baba-
olvasó a kicsiknek, 14.00-tól a leghű-
ségesebb olvasóink ünnepe, 16.00-tól 
pedig a Játékdélután lesz.
hirdetjük HOLNAPLÓ Versenyün-
ket  –  „avagy: milyen lesz a könyv-
tár 20 év múlva?” -  alsósoknak rajz, 
felsősöknek képregény, és 15-100 
évesig novellaírás-kategóriákban. A 
kivitelezés, a technika tetszőleges, 
a lényeg, hogy esztétikai élményt 
nyújtson. A művek leadási határide-
je szeptember 15. szombat 13.00. Az 
ünnepélyes eredményhirdetés és dí-
játadás október 12-én a szülinapon 
lesz. A sikeres művekből később kiál-
lítást rendezünk Mini Galériánkban. 
Várjuk az érdeklődőket szeretettel!
Fontos információ! A könyvtár júli-
us 1-7-ig az olvasótábor miatt zárva 
tart. A nyári nyitvatartás július 9-től 
augusztus 18-ig a következő: hét-
fő: 10-19; kedd: zárva, szerda: 10-
18; csütörtök: zárva, péntek: 10-18; 
szombat: zárva. Augusztus 21-től is-
mét a megszokott rend szerint alakul 
a nyitvatartásunk: hétfő:10-19, kedd: 
10-18, szerda: 10-18, csütörtök: zár-
va: péntek:10-18, szombat:9-13. Szép 
nyarat kívánunk!
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2018 júniusa is igen mozgalmasan telt 
a Laffert Kúriában! A hónap elején 
Jakab Éva dunaharaszti balett isko-
lájának bemutatóját tekinthették meg 
látogatóink. A műsor a rossz idő elle-
nére fergetegesre sikeredett.

A hónap második felében első alka-
lommal rendeztük meg a Levendula 
napok négy estén át tartó rendezvény-
sorozatunkat. A programokat június 
21-én, csütörtökön Kertai Zalán Az 
ismeretlen katona című kiállításával 
nyitottuk meg. Ez alkalomból a 
Heimatklang zenekar katonai indu-
lókból összeállított zenés műsorát 
hallgathatták az ellátogatók, majd 
ezt követően került sor a Magyar 
Huszár és Katonai Hagyományőrző 

Egyesület tüzéreinek közreműködé-
sével a díszágyúlövésre, amely nem 
csak a felnőtteket, de a gyermekeket 
is lenyűgözte.  A megnyitón Kertai 
Zalán kiállítását Berlinger Gábor ha-
gyományőrző százados nyitotta meg, 
méltatva a festőművész munkásságát, 
külön kiemelve képeinek hitelességét. 
A kiállítás nyitvatartási időben 2018. 
szeptember 10-ig ingyenesen látogat-
ható.
Pénteken a Sziget Színház János vitéz 
című szabadtéri előadására látogatott 
el a közönség. Sajnos az időjárás ez-
úttal sem kedvezett túlságosan, de az 
esőt legalább megúsztuk. A hűvös idő 
ellenére szép számmal érkeztek a né-
zők, s nagy sikert aratott János vitéz 
és Iluska örökzöld története.

Szombat este a kortárs művészetet 
kedvelők töltötték meg az emeleti 
műterem galériát az immár a hatodik 
alkalommal megrendezett „P’Art” 

elnevezésű, nemzetközi alkotótábor 
kiállításának megnyitóját. A rendez-
vényt Joachim Keller csellóművész 
improvizatív játéka nyitotta meg, 
majd Lehel Endre, a tábor szervező-
je beszélt az alkotóközösség hat évre 
visszanyúló tevékenységéről, a több 
országot összekapcsoló hídról, ami a 
képzőművészet szellemi energiáiból 
épült, és valósított meg határokon átí-

velő emberi, művészi és baráti kapcso-
latokat. Ezt követően Kovács Gergely 
művészettörténész a tőle megszokott 
magas szakmai színvonalon és alapos-
sággal taglalta a kiállított műveket és 
az alkotókat. Az idei kiállítás alap-
gondolata a palackposta volt; a mű-
vészek palackba zárt alkotásai a Duna 
vizén jutnak el déli szomszédainkhoz.
Vasárnap a zenéé volt a főszerep. 
Gyönyörű dallamok csendültek fel a 
Laffert Kúria dísztermében a Blu-
menstrauss kórus, valamint a Duna-
haraszti Sváb Dalkör előadásában. A 
felnőttek mellet lehetőséget kaptak a 
gyermekek is, hiszen az egészen kicsik-
ből álló Blümchenstrauss is énekelt, s 
ejtette ámulatba a hallgatóságot. A 
koncert végén a legkisebbek a Leven-
dula napok zárásaként levendulacso-
korral kedveskedtek a közönségnek, 
akik a fellépőkkel együtt ünnepelték a 
szép koncertet a kúria teraszán.
Júliusban szünetelnek a rendezvé-

Laffert hírek
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Szomorú hírt kaptunk a gyászoló 
családtól. Ambrus Ferenc duna-
haraszti alkotó 74 éves korában 
végleg letette az ecsetet, melynek 
igazi mestere volt. Az 1970-es 
évektől számtalan képet festett a 
Képcsarnok Vállalat megrendelé-
sére. Portrék, tájképek, csendéle-
tek kerültek ki keze alól. Pipacsos 
képei igazi remekművek voltak. 
Festményei eljutottak Ausztriába, 
Németországba és Kanadába is. 

Számos kiállításon mutatták be 
alkotásait, városunkban a Művelő-
dési Házban – többször is –, a Vá-
rosi Könyvtárban, a Liget étterem-
ben. Portréműsort készített vele 
a Kisduna Televízió. Utolsó kiál-
lítása a Laffert Kúriában volt ez 
év áprilisában, melyen betegsége 
miatt már nem lehetett jelen, de 
festményeiben továbbra is köztünk 
marad. Emlékét szeretettel 
megőrizzük.

nyek, de kiállításaink, valamint a 
Kúria épülete a nyár folyamán is láto-
gathatók lesznek. Augusztus második 
felében pedig már újult erővel vetjük 
bele magunkat a nyárvégi rendezvé-
nyek lebonyolításába és az őszi prog-
ramok szervezésébe. 
Augusztus 19-én a Pannon Várszín-
ház látogat el hozzánk A Pál utcai 

fiúk musical előadásával. A szabad-
téri programjaink záróeseményeként 
augusztus 26-án a tavaly nagy sikert 
aratott LocaVoice együttes lép fel 
Fehér Nórával és Krajnik-Balogh Gá-
borral a Táncdalok fesztiválja című 
műsorral, ahol a huszadik század má-
sodik felének nagy slágereit tűzik mű-
sorra. Jegyek már kaphatók a Laffert 

Kúriában, rendelhetők telefonon és 
online a honlapunkon.
A József Attila Művelődési Ház július 
1-től augusztus 20-ig nyári szünetet 
tart, ez alatt csak az előre lefoglalt 
eseményeket rendezzük meg. A sza-
badság ideje alatt az intézménnyel 
kapcsolatos ügyintézés a Laffert Kúri-
ában lehetséges, nyitvatartási időben.
További információkért látogassanak 
el weboldalunkra, keressenek minket 
Facebookon és Instagramon is! Kelle-
mes nyarat kívánunk!

Gáll Sándor
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Vastapssal zárult a Dunaharasztin első ízben, június 16-án 
bemutatkozó  Magyar Gála, a József Attila Művelődési 
Házban. A Paradicsomsziget Egyesület által megálmodott 
és színpadra szervezett, a Város által támogatott eseményt, 
védnöki minőségében, Lehel Endre alpolgármester úr kö-
szöntötte, s méltatta jelentőségét. A műsorban, a magyar 
népi kultúra helyi követeként, a városban élő és alkotó is-
mert, vagy újonnan bemutatkozó művészek egy köre mu-
tatta meg tudását, a megjelent népes közönség örömére.  
A Bacsó Sára mestertanár vezetésével, tehetségét 2 év 
óta már több, mint 10 alkalommal megcsillantó Csillag-
szeműek Dunaharaszti gyermek néptánccsoport magával 
ragadó fellépését kitörő lelkesedés fogadta. A színvonalas 
koreográfiából külön megemlítést kíván a Budinszky Emí-
lia - Budinszky Vilmos testvérpár ihletett szólótánca. Az 
együttesnek a népszerű prímás, Szilágyi Tóni és zenekara 
húzta a talpalávalót.
A Csillagszeműeknek a Gálát ölelő tánccsokrai között mu-
tatkoztak be nagy sikerrel az eseményen fellépő további 
alkotók. A 2018-ban területi népdalverseny győztes, kisis-
kolás Béres Julcsi szárnyaló, csengő hangú énekét Gondos 
Brigitta, a Mese-Tár ismert vezetőjének gyermekeket szó-
longató, vidám zenés mondókái, találós kérdései követték. 
A LAVE Magyar Néptánccsoport táncoslábú asszonyai 
lelkesen vitték színpadra a Hommer Csaba koreografálta 
magyar néptáncuk lendületét, s örömét, majd Antal Kata 
népdalénekes adta elő csodásan zengő, édes-bús moldvai 
népdalcsokrát. Hazay Tímea dalművész pedig, a Sebő Fe-
renc és Vitai Ildikó által megzenésített, közkedvelt éne-
kelt versekből hozott válogatást, s tolmácsolta átéléssel, 
a különleges hangzású koboza kíséretében. Az 1. Duna-
haraszti Magyar Gálát a fellépők, s a közönséget alkotó 
kicsik, s nagyok közös örömtánca, s a szervező Paradicsom-
sziget Egyesület ajándéka, Szilágyi Rozália kézi festésű 
mézeskalács szívei zárták. Köszönet az eseményt felkaroló 
városvezetésnek, valamennyi, az első hívó szóra érkező mű-
vésznek, s a lelkes közönségnek! Jövőre, immár a 2. Duna-
haraszti Magyar Gálával folytatódik, a remények szerint 
hagyománnyá nemesedő kezdeményezés.

Magyar Gála
Dunaharaszti táncosok, sportolók és énekesek részvéte-
lével, látványos, mégis bensőséges hangulatú ünnepségen 
adták át városunk legújabb ékességét, a Dunaharasz-
ti Sportcsarnokot 2018. június 16-án. A műsorok és az 
avatóbeszédek elhangzása után Takács Nikolas koncertje 
zárta az eseményt, másnap pedig már élesben, kézilabda-
tornával tesztelték az új létesítményt. 

Az alábbiakban dr. Szalay László polgármester avatóbe-
szédét közöljük:
Tisztelt Államtitkár Asszony, tisztelt Országgyűlési Kép-
viselő Úr!
Tisztelt Képviselő Tagok, és a jelenlévő cégek képviselői, 
kedves vendégeink!
Egy olyan épületben állok, amelyhez foghatót a mi közös-
ségünk még nem épített Dunaharaszti történetében. És itt 
nem csupán a méretekre, a falakra, a méltóságteljes lelátó-
ra és egyéb, kétségkívül látványos paraméterekre gondolok. 
Önök egy sportcsarnok átadására jöttek el hozzánk, de 
meggyőződésem, hogy egy olyan közösségi térbe érkeztek, 
érkeztünk meg, ami sokkal többet jelent majd mindannyi-
unk számára, akik ennek a szívünknek oly kedves városnak 
a lakói vagyunk. Ez az épület befogad. Ez az épület lehe-
tőséget ad. Ez az épület kibővíti a határokat, amiket itt 
Harasztin eddig megszoktunk.
Higgyék el, nagy és komoly vállalás volt már az is, hogy 
belevágtunk ebbe a beruházásba. De hát senki sem nyert 
még versenyt, aki nem nevezett be. Az utóbbi években 
több sportcélú projektet vittünk itt végbe sikeresen: épí-
tettünk már csarnokot a Kőrösi iskolában is, létrehoztuk 
a közkedveltté vált Sportjátszóteret, készítettünk műfüves 
focipályákat tao-támogatásból. És aztán gondoltunk egy 
nagyot: ha már itt van ez a konstrukció, egy nagyon jó kez-
deményezés, a tao-támogatás, amit szinte nekünk találtak 
ki, hiszen tőkeerős cégből szerencsére jó néhány van a vá-
rosban, miért ne vágnánk bele egy komoly, nagy projektbe, 
egy városi sportcsarnok felépítésébe?
Ez a csarnok nem önmaga létét igazolja. Korántsem arról 
van szó, hogy a gombhoz varrtunk kabátot. A Dunaha-
raszti MTK tíz szakosztályának 550 igazolt sportolója van. 
Sokan sportolnak más egyesületekben is. Városunk szá-
mos országos bajnokkal, sőt, világ- és európa-bajnokokkal 
büszkélkedik. Különösen erős a küzdősportok tömegbázisa, 
jelzésértékű, hogy külön termet kapnak ők itt, a csarnok 
falai közt. Rengeteg a tömegsporttal, egészség-megőrzéssel 
foglalkozó civil szervezet és kezdeményezés. Nekik mind-
annyiuknak otthona és bázisa lesz ez a csarnok. Ez a cél 
lebegett előttünk, amikor belevágtunk. Nem volt könnyű, 
nem volt olcsó, de azt olvastam valamelyik nagy bajnoktól, 
hogy mindegy, hogy egy centivel nyersz, vagy egy mérföld-
del. Ha nyersz, nyersz. És mi itt Harasztin mind nyerni 
akarunk. Azt akarjuk, hogy a közösség nyerjen.
 Az elmúlt évtizedben sorra emeltük a közösségi tereket, 
intézményeket, jelenleg is bölcsődét és játszóteret építünk 
nem messze innen, folyamatos a gyarapodás. Az a célunk, 
hogy ezt a színes, az ország különféle részeiből érkezett, 
vagy őslakosként itt élő és boldoguló közösséget közel 
hozzuk, egymáshoz illesszük. Igen, agglomerációs település 
vagyunk, amely azonban büszke hagyományaira is. Az a 

Átadták 
a Dunaharaszti Sportcsarnokot!
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célunk, hogy a lokálpatriotizmus szellemét közvetítsük, és 
ennek eszköze, útja az is, hogy helyben biztosítjuk mind-
azt a szolgáltatást, amiért korábban esetleg a fővárosba 
vagy más településre kellett utazni.
„A sport a test útján nyitja meg a lelket” – mondta 
Szent-Györgyi Albert, és erre gondoltam, amikor arra 
utaltam, hogy ennek a csarnoknak a sportoláson túlmu-
tató, közösséget építő jelentősége és funkciója van. Biz-
tos vagyok benne, hogy sokukkal találkozom itt majd 
koncertek, szalagavatók, iskolai ballagások alkalmából, 
összefutunk majd az aulában valami klassz táncverseny 
szünetében akár. Mindannyiunk által költözik majd élet 
e falak közé, egyre többen leszünk majd, akik belakják 
a teret és jelenlétükkel, mosolyukkal, lélegzetükkel töltik 
meg azt.
Sokan tettek ezért. Szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki ebben egy picit is részt vett. Higgyék el, nagyon so-
kan voltak. Ez is a közösség erejét bizonyítja. Köszönöm 
a Képviselő-testületnek, Országgyűlési Képviselő úrnak. 
Nagyon köszönöm azoknak a cégeknek, vállalkozóknak, 

akik azon túl, hogy a városunk életében részt vesznek, se-
gítő kezet nyújtottak. Köszönöm a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak, a csarnok vezetőjének és munkatársainak a 
munkáját, akik az utolsó pillanatokig és most is szívüket 
kitéve dolgoztak, szorgoskodtak azért, hogy most és a jö-
vőben a kis közösségünk életét szolgálhassa ez az épület. 
A munkásoknak, akik felépítették és mindenkinek, aki a 
legcsekélyebb mértékben is hozzájárult a mai naphoz.
Feleki László sportújságíró bonmot-ja szerint „adni jobb, 
mit kapni. Ezt minden ökölvívó tudja”. Vegyék hát birtok-
ba a Dunaharaszti Sportcsarnokot, érezzék magukat ott-
hon itt! Szülessenek ezen a helyen akár életre szóló, akár 
hétköznapi élmények, töltse meg a teret az ifjúság zsivaja 
és a szülők tapsvihara, álljanak a falak hosszú évtizedekig, 
és legyenek számosan azok, akik ide látogatnak!
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beszámoló a Hunyadi iskola 
sikeres pályázatáról

A Nemzeti Tehetség Program alapve-
tő célja a Magyarországon és a kül-
honi magyarlakta területeken a  te-
hetségsegítés fejlesztése. A program 
elfogadásával az Országgyűlés 2008-
2028 között, 20 évre kiemelt lehető-
séget ad a tehetséges fiatalok hosz-
szú távú, folyamatos és biztonságos 
segítésére. A Dunaharaszti Hunyadi 
János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola 2015 óta 12 pályázatot nyújtott 
már be a Nemzeti Tehetség Program 
keretében és több pályázatunkat tá-
mogatta is az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának szervezete, az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő. 
2017 áprilisában pályázatot nyújtot-
tunk be a tehetségsegítés feltétel-
rendszerének javítását célzó eszközök 
beszerzésének támogatására.  A pá-
lyázat szakmai és tartalmi értékelését 
követően az elért pontszámok figye-
lembe vételével iskolánk 1.000 000 
Ft támogatást kapott. Az együtt-
működési szerződés megkötése után 
megkezdődött a fejlesztő eszközök 
beszerzése. 
Az a tehetséggondozói tevékenysé-
günk, melyhez az eszköztámogatást 
kértük, meglehetősen széles skálán 
mozog. Tanulóink számos tanulmá-
nyi- és sportversenyen, vetélkedőkön, 
online megmérettetésen vesznek részt, 
amelyek a nyelvi tehetségterülethez, 
a logikai-matematikai, a művészeti 
területhez köthetők.  2016-ban isko-
lánk Regisztrált Tehetségpont lett. A 
2015/2016. tanévben bevezetett sakk 

hatékony részét képezi a tanulók lo-
gikai-matematikai képességfejleszté-
sének, a tehetséggondozásának. In-
tézményünk tehetséges diákjai az 1-8. 
évfolyamon a teljes létszám 30 %-át 
teszik ki. Az egyes tehetségterületek-
hez kapcsolódóan nagy az igény és a 
szükséglet a tárgyi eszközök fejleszté-
sére az egyes tehetségfejlesztő foglal-
kozások tárgyi feltételeinek biztosítá-
sára. A beszerezni kívánt eszközökkel 
a 6-14 éves korosztályt céloztuk meg.
A tehetségfejlesztéshez kapcsolódó 
foglalkozásokon, a logikai-matemati-
kai területen a stratégiai játékokban 
(sakk, malom, LEGO, JAWA építő-
készlet…) való fejlesztés a célunk. A 
LEGO és a JAWA készlet segítségével 
a műszaki intelligencia és a konst-
rukciós képesség fejlesztése a szán-
dékunk, emellett a téri orientáció, és 
a finommotorika terén is hasznosak. 
A testi-kinesztetikus tehetségterület 
gondozásához udvari társasjáték pá-
lyákat festettünk fel (sakk, malom). 
A megpályázott eszközök segítenek, 
illetve lehetőséget adnak olyan szo-
ciális szabályok tanítására, mint a 
szerepcsere, sorra kerülés, a figyelem 
összpontosítása. A táblajátékkal a vi-
zuális észlelés és a logika fejlesztését 
végezzük. A testi-kinesztetikus eszkö-
zökkel a térbeli tájékozódást és a sa-
ját test észlelését célozzuk meg.
Az egyéni kreativitás, a konstruálás 
öröme olyan tanulókat is tapasztala-
tokhoz, sikerélményhez juttat a tehet-
séggondozó foglalkozásokon, akiknek 
a hagyományos módszerek alkalmazá-
sával erre kevesebb esélyük nyílik. 
A játék a gyermek fejlődése során, 
mint domináns tevékenység jelenik 
meg és az iskolai tehetségfejlesztő fo-
lyamatban is jelentős szerepe van. A 
beszerzett eszközök alapvetően segítik 
a rövid és a hosszú távú tehetségfej-
lesztő munkánkat, a játék öröme pe-
dig a gyermek számára nagymérték-
ben motiváló és hatékonyságnövelő 
hatású.

Vighné Bacsó Mónika
igh.

A Játék Mindenkié!
DUNAHARASZTIBAN ÉLŐ ALKO-
TÓ SIKERE

A Painter Galéria N. Sebestyén Kata-
lin szervezésében országos alkotói pá-
lyázatot hirdetett „Fény árnyék vagy 
Fehér és fekete” címmel.
A beérkezett pályamunkákból hu-
szonötöt állítottak ki 2018. június 17-
én, a pesterzsébeti CSILI Művelődési 
Központban.
A festő- és grafikus művészekből álló 
zsűri első, második és harmadik he-
lyezésről döntött.
A megnyitót zenei és verses műsor 
követte, majd az ünnepélyes 
eredményhirdetésre és díjkiosztásra 
került sor. 
A kitüntető II. helyezést SKARUP-
KA ISTVÁN vehette át.
A pályamunkákból és alkotóiról kata-
lógus készült.
A kiállítás megtekinthető volt 2018. 
július 15-ig.

Fajkó Judith

Csilis siker
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Beszámoló a II. Modern Pedagógus 
Konferenciáról és a Pedagógus Os-
car-díjátadó ünnepségről 

Egy délutánon éppen a Facebookomat 
böngésztem, mikor megláttam, hogy 
Antalné Molnár Zsuzsanna tanárnő 
megosztott egy bejegyzést, melyben 
tanárokat lehetett nevezni a Pedagó-
gus Oscar-díjra. Meg is ragadtam az 
alkalmat, hogy nevezem osztályfőnö-
kömet, Skonc Erzsébet tanárnőt, bár 
az igazat megvallva, egy kicsit megin-
gott a bátorságom, mert tudtam, hogy 
a tanárnő nem szereti a feltűnést, az 
önfényezést. Úgy gondoltam, hogy 
előbb megkérdezem a szűk baráti körö-
met, hogy mit szólnak az ötletemhez. 
Egyöntetűen mindenki támogatott, 
hogy leadjam a jelölésem. Személy sze-
rint azért neveztem a tanárnőt, hogy 
kinyilvánítsam köszönetemet a kitartó 
munkájáért, az elfogadásáért, megbo-
csájtásáért és türelméért, hiszen néha 
nagyon nehéz eset voltam (vagyok). 
A jelölést követően kaptam egy visz-
szajelzést a Neteducatio koordináto-
rától, majd hosszú időre csend lett…, 
nem kaptam semmilyen visszajelzést 
mindaddig, amíg a Neteducation Fa-
cebook-oldalán fel nem tűnt Skonc 
tanárnő képe két másik tanárjelöltével 
együtt. Úgy tűnt, az őszinte diákszava-
im meggyőzőek voltak, de nem eléggé, 
600 szavazat hátrányban voltunk az 
első helyezettől, amikor osztálytársam-
mal, Mercz Karinával megosztottuk a 
Facebookon a szavazást. Innentől már 
csak az óriási összefogáson és a Jó Isten 
segítségén múlt a tanárnő győzelme.

Huj Péter 11. C
A folytatás…
Innentől engedjék meg, hogy átvegyem 
a szót. Engem (Krecskó Mariann, ma-

gyar nyelv és irodalom szakos tanár) 
ért az a megtiszteltetés, hogy kolleg-
anőmet elkísérjem a 2018. 04. 18-án 
megrendezésre kerülő Pedagógus Os-
car-díjátadóra. A Neteducatio Kft. 
ügyvezetője, Páll Viktória az idén is egy 
igen különleges helyszínt választott a 
rendezvény lebonyolítására, az Európa 
hajót. Bevallottan az volt a célja, hogy 
a pedagógusok, meghívott vendégek, 
előadók a szakmai feltöltődés mellett 
– egy kicsit kiszakadva a hétköznapok 
sodrásából – lelkileg is új impulzusok-
kal térjenek vissza a tanterembe. Az 
egész napos rendezvény két fontosabb 
és egymástól jól elkülöníthető blokk-
ban zajlott. A délelőtt során (10-12-ig) 
négy különböző előadást hallgathat-
tunk végig a modern pedagógiai ten-
denciákról, ezek közül főként dr. Gyar-
mathy Éva (klinikai és neveléslélektani 
szakpszichológus, az MTA TTK Kog-
nitív Idegtudományi és Pszichológiai 
Intézet tudományos főmunkatársa) 
és dr. Mérő László (matematikus, 
pszichológus, az ELTE Gazdaságpszi-
chológiai szakcsoportjának tanára)   
előadása volt kiemelkedő. Személyes 
kedvencem dr. Marianela Diaz Meyer 
volt, a Schreibmotorik Institut igazga-
tója, aki a digitális korban a kézírás 
anatómiai és idegrendszeri fontosságát 
hangsúlyozta, továbbá igen egyszerű 
gyakorlati példákkal is szemléltette. 
Az előadásokat követően a Dunán ha-
józva megebédeltünk, így készülve fel 
a nap második, szakmai szempontból 
sokat ígérő részére. Az egyórás ebéd-
szünetben lehetőségünk volt a kiállítók 
standjainál nézelődni, az új pedagógiai 
eszközöket, játékokat kipróbálni. 
Az ebédszünet végeztével 13 órától 
a pedagógusoknak külön tartottak 
előadásokat szakmai érdeklődésünknek 
megfelelően, így az óvodai és az iskolai 
szekció különvált. Erzsike és jómagam 
az iskolai előadásokat hallgattuk végig, 
mondhatom, igen feszített tempóban. 
Az előadók 20 perces váltásokban 
követték egymást igen változatos 
témákban, a teljesség igénye nélkül 
megemlítenék néhányat: Hogyan lehet 
az iskola rendszerét belülről átalakí-
tani?; Hogyan változhat meg a tanu-
láshoz való hozzáállásunk?; A cigány 
származású gyerekek nyelvhasználata 
és a pedagógus feladatai… Őszintén 
szólva az előadások kevés gyakorla-
ti példával, adaptálható megoldással 
szolgáltak a „gyakorló pedagógusok” 
számára. A nap zárásaként következett 
az ünnepélyes díjátadó, ahol Sebestyén 
Balázs humorral fűszerezett felkonferá-

lásaiban a különböző kategóriák jelölt-
jei átvehették a Pedagógus Oscar-dí-
jat, valamint egy 100.000 forint értékű 
továbbképzési utalványt is.
És amivel adós vagyok, annak a 
kérdésnek megválaszolása, hogy miért 
is Skonc Erzsébet kolleganőm lett a 
2018-as év leginnovatívabb középiskolai 
tanára. Egy kis szakmai curriculum 
vitae számokban: Erzsike 2007-től 
a biharkeresztesi Bocskai István 
Gimnáziumban kezdte meg pályafutását 
történelem-földrajz szakos tanárként. 
2009-től a Budakalász Gimnázium 
Dunaharaszti Tagintézményében 
folytatta pedagógusi munkáját. 2011-
től visszatért a középiskolai éveinek 
otthont adó Batthyány Kázmér 
Gimnáziumba (Szigetszentmiklós), 
ahol korábbi tanárainak lett kollégája, 
2014-től pedig immár a Baktay Ervin 
Gimnáziumnak Oscar-díjas pedagó-
gusa. Ezek a számok…, és az ember, 
aki mögötte van. Erzsike az első, aki 
megérkezik a gimnáziumba, és leg-
többször az utolsó is, aki elhagyja, 
hiszen jelenleg a Budakalász Gimnázi-
um Dunaharaszti Tangintézményének 
vezetőhelyettese, így előfordul, hogy 
még este 8-kor is tanít. Kollégái és di-
ákjai körében szakmai maximalizmu-
sáról híres, továbbá kíméletlen követ-
kezetességéről. Osztályfőnökként (11. 
c) rengeteg olyan problémát old meg, 
melyek nem csak szakmai, de igen sok-
szor emberi kihívásoknak bizonyulnak: 
együtt tanul diákjaival, sokszor a szü-
netben segít nekik egy-egy tantárgy-
ból felkészülni; több diákja is szívesen 
marad benn tanítás után beszélgetni 
vele, hiszen tudják, hogy Erzsikére – 
így nevezik maguk között – mindig le-
het számítani. A szülők is bizalommal 
fordulnak hozzá, így sokszor szembe-
sül azzal, hogy az otthoni konfliktu-
sok megoldása csak együttes összefo-
gással lehetséges. Több volt diákja a 
mai napig tartja vele a kapcsolatot, 
hiszen rá tényleg lehet(ett) számíta-
ni. És hogy mennyire meghatározó 
személyiség, arra zárásként álljon 
itt egy diák dolgozatából idézett 
példa. Történelemdolgozatban a 
kereszténység kialakulásánál az egyik 
kérdés így hangzott: Ki volt Tiberius 
császár procuratori rangú helytartója, 
aki elítélte Jézust? A válasz a követ-
kező volt: Skoncius Pilátus. (Pontius 
Pilatus)
Kell ennél nagyobb elismerés egy ta-
nárnak?       

Oscar-díj
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Romániai Erasmus program. Amikor 
először tudomást szereztünk az uta-
zásról, mindenki egy kicsit szkeptiku-
san állt a dologhoz. Az egyik ellenérv 
az volt pár embernél, hogy „Románia 
úgyis itt van a szomszédban”, illetve 
„Romániában most úgysem szeretik a 
magyarokat” … Ennél nagyobbat nem 
is tévedhettek volna. A román embe-
rek vendégszeretete meglepett min-
ket, de annál jobban örültünk neki. 
Lehet, hogy Románia a szomszédban 
van, mégis teljesen más a hangulata, 
építészete, tájai, mint Magyarország-
nak. Első körben összejött egy 6 fős 
diákcsapat… majd egy váratlan beteg-
ség miatt a végén csupán öten marad-
tunk, de annál lelkesebbek voltunk. 
Az odaútról szerencsére nem lehet so-
kat mesélni, habár kicsit tartottunk a 
propelleres repülőgépen történő uta-
zástól. 
Késő este érkeztünk meg Bukarestbe, 
ahol a fogadó családok már vártak 
ránk. Nagy könnyebbséget jelentett a 
szülők szinte tökéletes angol tudása, 
illetve közvetlensége. Minden reggel 
és este (mert csak ilyenkor voltunk 
„otthon”) első osztályú ételekkel vár-
tak minket. A vendéglátóim 7 és 8 
éves gyerekei természetesen még nem 

beszéltek jól angolul. Eredetileg úgy 
volt megszervezve, hogy ketten le-
szünk ennél a családnál, de mint már 
említettem, utunk elején történt egy 
nem várt létszámcsökkenés. Ez termé-
szetesen elsőnek nagyon megrémített, 
hogy mégis mit fogok én így egyedül 
csinálni? Szerencsémre kellemesen 
csalódtam, ugyanis a szülők 2-ig fent 
maradtak velem  minden este és be-
szélgettünk, nagyon jól éreztem ma-
gam velük is. Megmutatták nekem 
Bukarestet éjjel is, ami csodálatos 
volt. 
A román fogadó iskola nagyon mo-
dern, illetve szép volt. Ez nem is meg-
lepő, hiszen ez egy nemrég épült angol 
nyelvű magániskola. Egyik érdekessé-
ge, hogy minden órán két tanár fog-
lalkozott a diákokkal, így sokkal haté-
konyabbnak tűnt az oktatás. 
A programok nagyon változatosak 
voltak: Prezentációk Romániáról, 
illetve a kiutazás témájáról, a mig-
rációról. Ezen kívül városnézés, egy 
falumúzeum megtekintése, több csa-
patsport, iskolalátogatás. Az utolsó 
napon egy nagyon színvonalas záró 
produkciót is láthattunk, amiben az 
iskola tehetségei szerepeltek. (Va-
lóban nagyon tehetségesek voltak!) 

Ezek a diákok hegedültek, énekeltek, 
táncoltak. A végén még egy kis húsvé-
ti köszöntő ajándékot is kaptunk. 
Az utolsó napon könnyes búcsút vet-
tünk a családoktól, illetve az ott meg-
ismert új barátainktól, akikkel még 
máig is tartjuk a kapcsolatot. Haza-
felé egy még kisebb (50 fős) propelle-
res géppel utaztunk, de szerencsésen 
megérkeztünk.
Nekem nagyon tetszett a román em-
berek vendégszeretete, az iskola által 
szervezett programok minősége, iga-
zából egész Románia.

Külön köszönet a szervező és kísérő 
tanároknak, illetve mindenkinek, aki 
közreműködött, hogy ez a hét ilyen 
jól sikerüljön. Remélem, mindnyá-
junknak lesz még része hasonló élmé-
nyekben. 

Ladjánszky Dániel

Egy hetünk Romániában

Magyar labdarúgó válogatott utoljára 1986-ban szerepelt 
világbajnokságon.
Az elmúlt években,számos alkalommal magyar játékveze-
tők képviselték hazánkat a zöld gyepen bíráskodva,
sajnos az idei oroszországi eseményen azonban már ők sem.
Akik nyomon követik a labdarúgás eseményeit, értesülhet-
tek róla, hogy a FIFA több újítást vezetett be ezen a Vb-
n. Mind között talán a legnagyobb érdeklődés a videóbíró 
rendszert fogadta.
Két nappal a hivatalos megnyitó előtt,a Luzsnyiki Sta-
dionban tartottak sajtótájékoztatót, ahol ismertették az 
újonnan bevezetett eljárásokat, szabályokat. A korábbitól 
eltérő folyamatokat egy-egy konkrét példán keresztül mu-
tatták be a résztvevőknek, hogy azokat pontosan megis-
merhessék. Ezen példák között került sor kollégánk Varsá-
nyi Zsolt, a dunaharaszti TV operatőre egyik felvételének 
a stadion óriás kivetítőjén történt bemutatására.
Az esemény, amit megörökített, még egy, a 2017.szeptem-
ber 3-án,a Magyarország-Portugália Vb selejtező mérkő-
zésen történt súlyos szabálytalanságot rögzítette. Zsolt az 
Antenna Hungária megbízásából,operatőrként vett részt 
ennek a mérkőzésnek a közvetítésében. 
Az ő munkája lett kiemelve,és példaként bemutatva a 
világeseményen.
Hát,így jutottunk mi ki a Vb-re!

A karosszékben ülve, néha szomorkodva, néha örömmá-
morban úszva élvezzük a sportesemények közvetítéseit. 
Közben eszünkbe sem jutnak   azok a láthatatlanul dol-
gozó emberek, akiknek ezeket a felejthetetlen élményeket 
köszönhetjük. Nem is gondolunk rá micsoda erőfeszítést, 
odafigyelést követel egy embertől az hogy kamerája min-
den pillanatban az események központjában legyen.
A közvetítéseket kivitelező stáb munkája ugyanolyan felké-
szülést, koncentrációt igényel mint a sportolóké, s egy-egy 
versenyen együtt lélegeznek, mozdulnak, izgulnak velük - 
hogy aztán mi mindezt kényelmesen, otthonunkban néz-
hessük végig.
További sok sikert kívánunk a stáb munkatársainak, köztük 
Kurucz Katának és külön is Zsoltnak, hisz az ő jóvoltából 
elmondhatjuk, hogy mi is ott voltunk a VB-n! 

Mégis kijutottunk a Vb-re?
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Miért éri meg ingatlanértékesítő 
segítségét kérni házunk, lakásunk, 
telkünk eladásánál? A GDN In-
gatlanhálózat dunaharaszti Csom-
bók ELAN Ingatlanirodájának ta-
nácsai.
Cipőt a cipőboltból! Kellér Dezső szlog-
enné vált kabarétréfája ugyan a fantá-
ziátlan reklámokat figurázta ki, mégis 
megfogalmazott egy fontos igazságot. 
Ha elromlik az autónk, autószerelőhöz 
fordulunk, ha egészségügyi panaszunk 
van, orvoshoz, mi sem természetesebb 
ennél, tehát a megfelelő szolgáltatá-
sért a megfelelő szakembert keressük 
fel. Egy ház, lakás, telek értékesítése is 
ilyen ügylet, sőt! Fontos, akár egy életre 
szóló döntés az ingatlan eladása. Nem 
mindegy, hogyan hirdetjük, mekkora 
összegért, mennyi idő alatt, és kinek 
adjuk el. Sokszor egy élet munkája, 
egy családi örökség, vagy az eladásból 
befolyó összegre alapozott álmaink, 
terveink sorsa forog kockán. Egy ilyen 
fontos lépéshez mindenképpen érdemes 
ingatlanértékesítő segítségét kérni, aki 
tapasztalatával, rátermettségével ga-
ranciát nyújt ahhoz, hogy a lehető leg-
jobban járjunk.
A legfontosabb érv, ami egy felkészült, 
megbízható ingatlanközvetítő mellett 
szól, hogy ő nem csak árulja, hanem va-
lóban el is tudja adni az ingatlant. Az 
első probléma, amivel az eladó szembe-
sül, az ár meghatározása. Ha a keresle-
ten alapuló piaci ár fölé lőjük az árat, 
évekig várhatjuk a vevőket hiába, ha 
viszont túl alacsony összeget állapítunk 
meg, akár milliókat is bukhatunk. Az 
értékesítő tudja, mi mennyit ér, tisztá-

ban van vele, hogy a különböző típusú, 
méretű, állapotú, stílusú ingatlanokra 
mekkora a kereslet, és abban is napra-
kész, hogy a hasonló házak, lakások mi-
lyen áron kelnek el, így pontosan meg 
tudja határozni az ingatlan valós, ak-
tuális értékét. Az ingatlanos tudja, ho-
gyan kell megfogalmazni egy hirdetést, 
hogyan kell az ingatlan pozitív tulaj-
donságait kihangsúlyozni, és az esetle-
ges előnytelen adottságokat elfogadha-
tóvá tenni. Az értékesítő jó minőségű, 
figyelemfelkeltő fényképeket, könnyen 
átlátható alaprajzokat, vagy akár át-
alakítási látványterveket is készíthet. 
Felbecsülhetetlen előny, hogy az ügyin-
téző segítségével 60, vagyis az összes ko-
moly internetes portálon is megjelenik 
a hirdetésünk, ráadásul egy ingatlanos 
kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezik, tud-
ja, melyik vevő mit keres. 
Az ingatlan-értékesítő időt spórol az el-
adónak. Kiszűri a komolytalan jelentke-
zőket, és attól sem kell tartanunk, hogy 
a lakásmaffia, vagy bármilyen más 
átverés áldozatává válunk. Leszervezi 
a találkozókat, sőt igény esetén akár 
önállóan is bemutatja az ingatlant, az 
érdeklődőket tájékoztatja a környék, a 
település előnyeiről, infrastruktúrájá-
ról, vagyis kellő tapintattal, meggyőző 
érvekkel beszéli rá a vevőt a vásárlás-
ra. Sőt, olyan apró trükköket is ismer, 
amik segítségével egy ház, vagy lakás 
sokkal barátságosabb, eladhatóbb lesz. 
Ha komoly a vevő szándéka, az ingat-
lanközvetítő higgadt tanácsaival segít-
heti a végső árat meghatározó alkut. 
Egy jó ingatlanos szakember minden 
felmerülő kérdésre választ tud adni, elő-

készíti az adás-vételi folyamatot, tudja, 
hogyan működik a hitel törlése, a tu-
lajdonosi bejegyzés, az órák átírása, a 
birtokba adás.  Az ingatlanos segít az 
optimális, mindkét fél számára elfogad-
ható fizetési ütemezés kidolgozásában 
is, a szerződés előkészítését az irodával 
kapcsolatban álló, kedvező áron dolgo-
zó, megbízható, ingatlanjogra szakoso-
dott ügyvédre bízza. Az ingatlanos nem 
csak az eladó érdekeit képviseli, hanem 
szükség esetén a vevőnek is ajánl hi-
telügyintézőt, így a kifizetés sokkal 
gördülékenyebben, kiszámíthatóbban 
zajlik. És természetesen minden felme-
rülő adminisztrációs terhet is levesz az 
vállunkról, nem kell kivárni a hosszú 
sorokat a hivatalokban, a tulajdoni lap 
kikérésétől az energetikai tanúsítvány 
beszerzéséig mindent elintéz.
A Csombók ELAN Ingatlaniroda 22 
éves tapasztalatát, és a GDN ingat-
lanhálózat tagjaként országos kap-
csolatrendszerét ajánlja fel az Önnek. 
Forduljon bizalommal okleveles ingat-
lanértékesítő szakembereihez! Cím: 
2330 Dunaharaszti, Fő út 106 - 108. 
Anna-ház
Telefon: +36 24 516 120

C S O M B Ó K  E L A N  
I n g a t l a n i r o d a

Bizalom, szakértelem, siker
22 év tapasztalat az ingatlaneladásban!

Madarak és Fák napja alkalmából a Dunaharaszti Környe-
zetbarátok Egyesülete kirándulást szervezett a természet 
iránt érdeklődők számára. Gyönyörű időjárás is kedvezett 
a kiruccanásnak, így érdeklődőkben nem is volt hiány. 
Minden korosztály képviseltette magát ezen a kellemes 
programon, Egyesületünk tagjai mellett szép számmal vet-
tek részt többek között a Dunaharaszti Hunyadi János Ál-
talános Iskola természetismeret szakkörös diákjai is, akik 
évzáró rendezvényükként is tekintettek erre az alkalomra. 
Kirándulásunkhoz a buszt a Gebrüder Weiss Szállítmányo-
zási és Logisztikai Kft biztosította, melyet ezúton köszö-
nünk nekik.
Egyik úti célunk a martonvásári angol-neogót stílusú 
Brunszvik-kastély és elképesztően szép parkja volt. A kas-

Kirándulás Madarak és Fák napja alkalmából
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tély építésével együtt (Gróf Brunszvik Antal 1783–85-ben 
építtette) kezdték el telepíteni az angolparkot. Fia, Brun-
szvik Ferenc  paradicsommá varázsolta az addig kietlen 
pusztaságot, amely ma is az egyik legszebb  kastélypar-
kunk. Hatalmas fái között barangolva megismerhettük kö-
zelebbről a mocsári ciprust, a páfrányfenyőt, de a juhar 
és platán gyönyörű példányaiban is gyönyörködhettünk. A 
hársak közé amerikai szivarfát, balkáni vadgesztenyét ül-
tettek. A park közepén átfolyó Szent László-patak vizének 
felduzzasztásával kis  tavat  alakítottak ki, benne  sziget, 
hatalmas, árnyas fákkal és szabadtéri színpaddal. A szín-
pad fölé Beethoven hatalmas mellszobra emelkedik.
A kastélyban jelenleg az MTA Agrártudományi Kutató-
központja működik. Az itt folyó agrárjellegű kutatásokba 
is bepillanthattunk, az egyik nagyon kedves kutató invitált 
meg bennünket egy rövid bemutatóra, önkéntes beszámo-
lóját élvezettel hallgattuk. 
Második állomásunkra érkezve – talán az előbbi kontraszt-
jaként – egy teljesen más, de annál szerethetőbb és ben-
sőségesebb világba csöppentünk. A sóskúti Barackvirág 
Élményfarmon rendkívül vendégszerető gazdák segítségé-
vel kerülhettünk háztáji állatok szinte mindegyikével test-
közelbe. Szakszerű bemutatót láthattunk és hallhattunk 
tartásukról, gondozásukról, a farm történetéről. Itt szintén 

a nyugalom szigetén éreztük magunkat, nehéz volt újra 
buszra szállni. A hazafelé vezető úton eljátszottunk a gon-
dolattal, hogy a két meglátogatott helyszín közül melyiket 
választanánk otthonunknak szívesebben, de valahogy nem 
sikerült dönteni… 

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete
Gyurkovics Dorottya

„Olyan nincs, hogy életkor, az ember 
annyi, amennyinek érzi magát.” (Va-
vyan Fable)
1918. május 15-én Pestújhelyen szü-
letett Sándor Béla, később Kerepesre 
költözött a család. Esztergomban és 
Sopronban egyházi iskolát végzett és 
miden vágya volt, hogy majd jogász 
legyen. Terve nem valósulhatott meg, 
mert sok viszontagságot élt át. 
Az élet úgy hozta, hogy a pesti Zrí-
nyi nyomdában – édesapja tanácsára 
- nyomdásznak tanult. Nagyon szerette 
a szakmáját és mindig igyekezett maxi-
málisan teljesíteni az általa magasra he-
lyezett mércét. Harminc éves korában 
Németországba költözött a családjával, 
majd 32 évet dolgozott nyomdászként, 
és mint német állampolgár ment nyug-
díjba. Felesége nem érezte otthon magát 
Németországban, mivel nem tudott ott 
gyökeret ereszteni, és hiányoztak a régi 
barátok, a rokonok is, ezért visszatele-
pedtek Magyarországra. Hazaköltöztek, 
így aztán Béla bácsinak megadatott a 
szíve vágya: rendszeresen látogathat-
ta nagyon szeretett édesanyját az idő-
sotthonban. Ma is gyakran emlegeti az 
anyukáját, aki csodálatos ember, na-
gyon jó édesanya volt, és kitűnően fő-
zött. Az a tudat, hogy az utolsó időben 
körülvehette őt fiúi gondoskodással, 
megnyugtató érzéssel tölti el.

Egy fia volt Béla bácsinak, aki nagyon 
kalandos életet élt, ugyanis Franciaor-
szágba költözött, majd idegenlégiósnak 
állt. Részt vett az algériai háborúban, 
ezután az idegenlégióból leszerelt. A 
sors kegyetlen fintora, hogy a véres har-
cokban nem esett bántódása, ám fiata-
lon tragikus motorbalesetben hunyt el 
a fény városában, Párizsban. Két gyer-
meket hagyott maga után. Béla bácsi a 
nagy távolság miatt még sohasem látta 
az unokáit. Mindez nagyon fájdalmas a 
számára, nem szeret róla beszélni.
Húsz éve költözött Harasztira, mert ez 
a város tetszett legjobban neki. Rögtön 
otthon érezte magát szép kis házában, 
kertjében. Élete legnagyobb hobbija az 
autó, aktív korában huszonhárom ko-
csija volt.
Sándor Béla 23 éve özvegy, van egy 
áldozatos lelkű segítője, aki gondosko-
dik mindennapi szükségleteitől. Ugyan-
akkor még önállóan közlekedik kis 
villanyrobogójával a városban – talál-
kozhatunk vele a közintézményekben -, 
bevásárol a dm-ben, befizeti a csekket a 
postán. Azt mondja, hogy nem szeretne 
idősek otthonába kerülni.
Mi a titka? Béla bácsi mindig aktív, 
friss életet élt, soha nem hagyta el ma-
gát, állandóan célokat tűzött ki maga 
elé: például ő maga, 78 évesen újította 
fel a házát. Azt üzeni a dunaharaszti-

aknak, hogy vigyázzanak magukra és 
egészségesen táplálkozzanak! Mindig 
van értelme az életnek, még idős kor-
ban is.
100. születésnapját a 92 éves Zoltán 
testvérével és annak családjával együtt 
ünnepelték meg. 
A város csodálattal-tisztelettel köszön-
ti a szépkorú Sándor Béla bácsit. Van 
mit tanulni tőle: állandó újratervezést-
újrakezdést, friss lendületet, reményt, 
ragaszkodást az élethez annyi nehézség, 
szomorúság és fáradság ellenére is. Sze-
retettel kívánjuk, hogy töretlen életsze-
retetét mindig őrizze meg! Arra gondo-
lok, hogy ha mégis úgy hozná az élet, 
hogy idősek otthonába kerülne, ott is 
biztosan mások javára szolgálna példa-
adó és pozitív életszemlélete.

Tóth Marianna

Ünnepeljünk együtt
Száz éves Sándor Béla, aki itt él velünk a mi városunkban.
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DÜR? – FÉLEK, NEM VA-
GYOK ODAVALÓ
A Dunaharaszti Üzleti Reggelik nyitott, 
baráti légkörű rendezvények. A jókedv, 
az üzlet és a bizalom itt kéz a kézben jár. 
Ez adja meg azt a hangulatot, ami se-
gít feloldódni azoknak a vállalkozóknak, 
akik először vesznek részt ilyen rendez-
vényen. A vállalkozók a korrektség je-
gyében segítenek egymásnak kapcsolati 
tőkéjükkel, személyes ajánlásukkal.
Nálunk olyan üzletemberekkel találkoz-
hatsz, akiknek fontos a folyamatos fej-
lődés és növekedés, ezért mindent meg 
is tesznek, de sikerük titkát - a kapcso-
lati rendszerüket és a tapasztalataikat is 
megosztják veled - jutalékmentesen és 
önzetlenül! 

3+1 fontos tény az üzleti reggeliről

MIÉRT JÁRJ ÜZLETI REG-
GELIRE?
Mert egyszerűen, hatékonyan, izzad-
ságmentesen tudsz kapcsolatot terem-
teni vállalkozókkal, leendő partnerek-
kel, hasonló gondolkodású emberekkel,  
megfelelési kényszer nélkül: azzal, hogy 
magadat adod a legtöbbet adod.
• Új vállalkozókkal ismerkedhetsz 
meg.
• Megismertetheted a vállalkozáso-
dat szélesebb körben.
• Motiváló közösség részese lehetsz.
• Megbízható beszerzési forrásokra 
tehetsz szert.
• Vállalkozói együttgondolkodás a 
vállalkozók mindennapi gondjairól.
• Új vevőket, ügyfeleket szerez-
hetsz.

MIÉRT FONTOS A KAPCSO-
LATÉPÍTÉS?
A jó kapcsolatitőke éltet.
Mert a legtöbb vállalkozás ajánlás útján 
jut egyről a kettőre.
Az új kapcsolatokkal új lehetőségek 
nyílnak meg.

MINDEN REGGELI UGYANO-
LYAN? 
Eddig soha nem volt még két egyfor-
ma reggeli és emiatt minden reggeli 
olyan volt, mintha az első lett volna. 
Még olyan sem fordult elő, hogy pont 
ugyanazok a vállalkozók lettek volna 
jelen két reggelin. Bátran állíthatjuk, 
hogy minden reggeli egyszeri, egyedi és 
mindegyiknek megvan a maga varázsa, 
hangulata, eredményessége.
Minden vállalkozó a kapcsolatrendsze-
rével van jelen. Így lehetséges az, hogy 
ha 15 vállalkozó van jelen és 100 név 
van a telefonjában, akkor az számod-
ra 1500 új kapcsolat lehetőségét jelenti. 
Ugye jól hangzik?
Jó eséllyel előfordulhat, hogy találkozol 
egy olyan ismerőssel, akit régről ismersz 
már és most jó újra néhány gondolatot 
megosztani egymással. De az is lehet-
séges, hogy itt találkozol először olyan 
cégvezetőkkel, akikkel érdemes leül-
nöd beszélgetni, telefonszámot cserélni 
vagy egy későbbi találkozóra időpon-
tot egyeztetni, mert nagyszerű üzletek, 
együttműködések születhetnek  belőle.

NEM TUDOK MÁSOK ELŐTT 
BESZÉLNI, SZEREPELNI
Szerepelni nem is kell, sőt! A vállalko-
zásaink a legtöbbünk számára szerelem, 
elhivatottság. Biztosak vagyunk benne, 

hogy órákat tudsz róla Te is beszélni!
Tapasztalataink szerint inkább az 
okoz gondot, hogyan foglaljuk ösz-
sze a lényeget röviden és frappánsan. 
De emiatt sem kell aggódnod, mert 
mankót adunk a bemutatkozásod-
hoz. A bemutatásod lényege az, hogy 
1percben felkeltsd a jelenlévők érdek-
lődését, hogy megmozdítsd az agy-
tekervényeiket egy ajánlás vagy egy 
együttműködés irányába. 
A Dunaharaszti Üzleti Reggeli a Du-
naharaszti Üzleti Találkozók egyik 
rendszeres havonta megrendezett ese-
ménye. Regisztrálni rá az esemény 
előtt lehet. 

Regisztráció: 
krizsany.ildi@gmail.com
Facebook oldal: 
Dunaharaszti Üzleti Találkozók
Szervező: 
Krizsány Ildikó
Elérhetőség: 
+36 20 211 0321

Dunaharaszti Üzleti Reggeli

Hát elég rég volt, hogy utoljára 
találkoztam a Bélával. Annak idején 
sülve-főve együtt voltunk, ezerszer ki-
rángattam a Fővárosból Harasztiba... 
Aztán család, munka, ezernyi tenni 
való...
Aztán szombaton megjelent, úgy, 
mintha soha sem lett volna máshol. 
Végig bóklásztuk az egész Korzót. 
Borokat teszteltünk, finomságokba 
haraptunk és hagytuk, hogy a zene 
kitárja a már-már bezártnak hitt 
ajtókat.
És jöttek a szavak , a sztorik, a köny-
nyek és röhögések és minden, és min-
denki.

Összefutottak a múlt emlékei a jelen 
örömképződményeivel. A máskor 
lesütött szemek vibrálva kutatták az 
ismerős arcokat s, ha csak egy kacsin-
tással is, de jelezték az összetartozást, 
a jelenlét felszabadultságát .
Hogy ez -e a harmónia, nem tudom, 
de, szerintem, tízek, százak, ezrek 
érezhették ezt június másodikán.
...és hajnalban a Béla is hazament. 
Még lezsíroztuk, ha máskor nem is, 
de jövőre, június első szombatján, a 
Vagabond Korzón ott folytatjuk, ahol 
abba sem hagytuk ...

                       egy vagabond  
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2018. május hónapban el-
hunytak neve és életkora

Balás Csanád László élt 71 évet
Cserna Ferencné élt 88 évet
Csizmadia József Istvánné  
          élt 69 évet 
Csőke Györgyné élt 89 évet
Gáspár Jánosné élt 74 évet
Ivajszjuk Erzsébet élt 76 évet
Jenei Győző  élt 62 évet
Kaltenecker Vilmosné élt 64 évet
Kisváradi Gábor élt 42 évet
Kovács Imréné  élt76 évet
Kóródi Lászlóné élt 68 évet
Prommer Pál  élt 76 évet 
(áprilisban hunyt el)
Seléndy Szabolcs élt 78 évet
Szabó György  élt 73 évet
Weinber Györgyné élt 93 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel köszöntjük  
a 95 éves
Lindwurm Antalné 
Terike nénit.

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

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.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni kell; a 
beszélgetések hangrögzítésre 
kerülnek.)

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

Ügyeleti idő: 
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig 
Hétvégén és munkaszüneti napon: 
éjjel-nappal

Kedvesek!
2018.  májusi újszülöttek  
névsora
Matisz Laura Panna 05. 02.

Róth Rozina  05. 02.

Hegyesi Ádám Hunor 05. 04.

Tapodi Lili Hanna 05. 06.

Ápel Glenda Anna 05. 09.

Bors Julianna  05. 09.

Zsigmond Flóra  05. 09.

Csura Sára Fanni 05. 10.

Bővíz Bálint  05. 16.

Mészáros Marcell 05. 16.

Szűcs Máté  05. 17.

Berki Balázs  05. 19.

Jákli Norbert  05. 20.

Oláh Ottó  05. 22.

Herbák Hanna  05. 23.

Kiss Lili Anna  05. 23.

Domonkos Lora  05. 25.

Németh Maja  05. 28.

Schmidt Hédi  05. 28.

Ketykó Martin Milán 05. 29.

Jakab Dávid Márkó 05. 31.

Kálvin Zsombor  05. 31.

Közélet

In memoriam 
Seléndy Szabolcs
Egy kedves kollégánktól Seléndy Sza-
bolcstól búcsúztunk a napokban. Ő 
is egy volt azok közül az igaz emberek 
közül, akik mint a Bibliában a Terem-
tés könyve 1. fejezet 28-29. versében írva 
vagyon „Legyetek termékenyek, szapo-
rodjatok, töltsétek be a földet és hajtsá-
tok uralmatok alá.” „Uralkodjatok és ezt 
csak felelősen lehet, mert ha nem tövist 
és bojtorjánt terem neked a Föld.”
Szabolcs kollégánk a Biokultúra Szövet-

ség alapítója és a Biocultúra folyóirat 
szerkesztője volt. A Szövetség elsődleges 
célja az ökológiai gazdálkodás és termék-
feldolgozás elterjesztője volt. Az indokolt 
vegyszerhasználat híve, mert Paracelsus 
óta tudjuk, hogy „minden méreg csak 
adagolás és dózis kérdése”. A cél tiszta, 
egészséges termék előállítása táblától az 
asztalig. Szabolcs jó kertész, kolléga, ve-
zető és vidám közösségi ember voltál!
Isten veled és nyugodjál békében!

Velkei Károly
Gazdakör elnöke
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Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016

  
 

Operátorokat keresünk a huzalgyártásunk csapatába 

HAVI ALAPBÉR BRUTTÓ 246.750 FT  
 

Továbbá az alábbi kifizetéseket, juttatásokat biztosítjuk: 

 Próbaidő letelte után kiemelkedő havi bruttó 48.000 Ft-os Cafeteria csomag 
 Cafeteria csomagon felül egészségbiztosítás (9.200 Ft értékben) – Medicover 
 Hétvégi túlóra lehetőség  
 Éves bónusz kifizetés (kifizetés célszintje: az éves bruttó bér 5%-a) 
 ’Hónap Dolgozója’ díj területenként (bruttó 45.000 Ft) 
 Kávé és védőital biztosítása korlátlan mennyiségben  
 Munkaruha és védőeszközök biztosítása 
 Munkába járás támogatása a nem Dunaharasztin élők részére (gépkocsival 

történő közlekedés esetén 15 Ft/km, tömegközlekedés esetén a költség 86%-a) 
 Csapatépítő rendezvények, közösségi rendezvények, karácsonyi parti 

színesítik a hétköznapokat 
 Megbízható, hosszú távú munkahely, határozatlan idejű szerződéssel 

 
 
  

 
 

 

 
 

MacDermid Hungary Kft. 

Munkavégzés helye: Dunaharaszti 
 

Jelentkezz! 
 

recruitmenteu@AlphaAssembly.com 
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Isk - Iskolajárat Máv alsó -Csatornapart Iskola
H - Hév vá. Közlekedik          
T - Máv alsó -  Fő út - Némedi út - Tesco áruház útvonalon közelekedik
BM Isk - Iskolajárat  Tesco- Némedi u. -Szt.László u.-Haraszty F.u.-Kós K.-Andrassy u.-Munkácsy M.u.-Némedi u.- Határ u.-Tán-
csics M. u.-Rákóczi F.u.-Arany J.u.-Jókai M.u.-Hév vá.-Fő út-Zöldfa u.-Magyar u.--Máv alsó-Király u.-Égerfa u.-Csat.part Isk. 
útvonalon közlekedik
P - Szombati napokon Piactér érintésével közlekedik
B - Bezerédi lkp. Érintésével közlekedik
Or - Damjanits u. orvosi rendelő érintésével közlekedik
Cs - Csatonapatig közlekedik

Dunaharaszti helyi autóbusz menetrend
érvényes: 2018 július 01-től
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Minőségi használt autók. Garanciával.

ILYEN AUTÓKRA 
MÁS IS NYUGODTAN 
GARANCIÁT VÁLLALNA!
 

Semsei Erzsébet, használtautó-értékesítő
Porsche M5

VÁROM A KERESKEDÉSÜNKBEN!
1238 Budapest, Szentlőrinci út

Mi az arcunkat is adjuk autóinkhoz: a Das WeltAuto sikere 
a bizalomra épül. Alaposan leellenőrzünk és bevizsgálunk 
minden autót, amelyet átveszünk, ezért pontosan tudjuk azt 
is, hogy mit árulunk. Nem csoda, hogy háromféle garanciát is 
vállalunk a kínálatunkban szereplő járművekre. Mint ahogy 
ügyfeleink elégedettsége sem véletlen vagy esetleges, hiszen 
valóban azt kapják, amit venni akartak. Ha szeretne Ön is 
biztosra menni, válasszon minőségi, garanciákkal rendelkező 
használt autót a Das WeltAuto kínálatából! 

K-WELT-WELT-006-18-DWA_kampany_180x130.indd   1 2018. 05. 03.   15:06:13
www.volkswagen.hu

Most akár 1 500 000 Ft-tal  
könnyebb a döntés.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100  
info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

A Tiguan motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,7-7,7 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 123-177 g/km. Ezen értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes 
előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra. A 31. héttől gyártásba kerülő példányok fogyasztási és CO₂-kibocsátási értékei a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten 
harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján lesznek megállapítva, és a reálisabb vizsgálati eljárási körülmények miatt magasabbak lehetnek. A fogyasztási és CO₂-kibocsátási 
értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket a vezetői szokások és 
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. A finanszírozással 
igénybe vehető akció 2018. március 9-től 2018. november 16-ig érvényes a TDI motorral szerelt Comfortline és Highline modellekre. A feltüntetett kedvezmény a hirdetés 
megjelenésekor érvényes ajánlott kiskereskedelmi árból került kiszámításra. A Porsche Bank Zrt. változó kamatozású, forint alapú zárt és nyílt végű pénzügyi lízing ajánlata 
tájékoztató jellegű. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A THM 3 millió Ft finanszírozott összegre és 5 éves futamidejű forintban fizetendő reprezentatív 
minta alapján került meghatározásra. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya alatt kötelező, költsége a Lízingbevevőt terheli. A biztosítási díj mértéke az ajánlat kiadásakor 
nem ismert, az ajánlatban szereplő THM számításakor a biztosítási díj nem került figyelembe vételre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön 
a márkakereskedésekben.

Egyes Tiguan modellek Porsche Bank finanszírozással (THM: 4,99%)  
most akár 1 500 000 Ft kedvezménnyel.


