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Az EUB Zrt. Utasbiztosításai irodánkban köthetők

2019 NYÁR – FOGLALJA LE NYARALÁSÁT ELŐFOGLALÁS KEDVEZMÉNNYEL

HALKIDIKI   

NEI PORI   

OLYMPIC BEACH  
PARALIA   
SARTI   
KARPATHOS  
    
KEFALÓNIA  

KORFU   

    
KRÉTA   

PELOPONÉSSZOSZ 

RODOSZ   
ZAKYNTHOS  

 
COSTA BRAVA  

MALLORCA   

06.21-30.  busz, stúdió, önellátás  
    07.05-14.  busz, 4 fős apartman, önellátás 
08.19-28.  busz, stúdió, önellátás  
    09.16-25.  busz, stúdió, önellátás  
06.17-26.  busz, stúdió, önellátás  
08.26-09.04.  busz, stúdió, önellátás  
06.14-23.  busz, stúdió, önellátás  
07.04-11.  repülő, stúdió, önellátás  
    09.12-19.  repülő, stúdió, önellátás  
08.10-17.  repülő, stúdió, önellátás  
    09.14-21.  repülő, hotel 2*, reggeli  
06.27-07.06.  busz, stúdió, önellátás  
06.21-28.  repülő, hotel 3*, félpanzió  
    07.26-08.02. repülő, 4 fős apartman, önellátás 
07.14-21.  repülő, stúdió, önellátás   
    08.04-11.  repülő, hotel 3*, félpanzió  
08.30-09.08.  busz, stúdió, önellátás  
06.21-28.  repülő, stúdió, önellátás  
    08.09-16.  repülő, hotel 3*, félpanzió  
07.04-11.  repülő, hotel 3*, reggeli  
06.21-30.  busz, stúdió, önellátás   
07.06-13.  repülő, stúdió, önellátás  
    08.03-10.  repülő, hotel 4*, reggeli  

08.16-25.  busz, stúdió, önellátás  
06.21-28.  repülő, hotel 4*, all incl.  
    07.19-26.  repülő, hotel 4*, félpanzió  
07.03-10.  repülő, hotel 3*, félpanzió  
    09.18-25.  repülő, hotel 2*, félpanzió  

43.691 Ft/fő 
    53.465 Ft/fő 
57.900 Ft/fő 
    27.900 Ft/fő 
27.900 Ft/fő 
51.900 Ft/fő 
48.900 Ft/fő 
97.666 Ft/fő 
    75.609 Ft/fő 
97.666 Ft/fő 
    89.209 Ft/fő 
48.409 Ft/fő 
101.534 Ft/fő 
    83.216 Ft/fő 
97.666 Ft/fő 
    140.166 Ft/fő 
71.295 Ft/fő 
61.159 Ft/fő 
    148.666 Ft/fő 
23.166 Ft/fő 
58.609 Ft/fő 
93.416 Ft/fő 
    127.416 Ft/fő

91.900 Ft/fő 
155.891 Ft/fő 
    165.665 Ft/fő 
182.665 Ft/fő
    97.666 Ft/fő 

STEP UTAZÁSI IRODASTEP UTAZÁSI IRODA

  
Ajánlatkéréseiket az info@steptravel.hu e-mail címen vagy a

06-24/531-500-as telefonszámon várjuk! 

Az ár tartalmazza: a jelzett közlekedést, megnevezett szállást, megadott 
ellátással, transzfereket, magyar asszisztenciát Az ár nem tartalmazza:  stornó- és 

utasbiztosítást, fakultatív programokat, reptéri illetéket
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DUNAHARASZTI HÍREK

Átadták Dunaharaszti új bölcsődéjét.
Birtokba vették a gyermekek az új in-
tézményt.
Örömteli perceknek lehettünk szemta-
núi 2019. január 4-én: ünnepélyes ke-
retek között vágta át a nemzetiszínű 
szalagot a városi bölcsőde új tagintéz-
ményében városunk polgármestere és 
országgyűlési képviselője. Dr. Szalay 
László avatóbeszédében emlékeztetett 

arra, hogy az elmúlt években a ha-
raszti gyermekek érdekeit szolgálta a 
legtöbb fejlesztés, amely a városban 
megvalósult; a következő a sorban az 
a játszótér lesz, amely a bölcsőde kör-
nyezetében készül majd el a tavasz fo-
lyamán. Sikeresen pályáztunk, ennek 
gyümölcse az új intézmény, a sikerhez 
pedig az is kellett, hogy kész terveink 
voltak a beruházásra már akkor, ami-

kor a pályázati lehetőség felmerült. 
Megköszönte Pánczél Károly országy-
gyűlési képviselő segítségét is, aki ezt 
követően hozzátette, az együttműkö-
dés kiváló közte és az önkormányzat 
vezetése között, ezt mutatja az is, 
hogy most már minden évben felavat-
hat egy új intézményt Dunaharasztin. 
Az új bölcsőde, amellett, hogy máso-
dik otthona lesz 70 gyermeknek, segít 
abban is, hogy az édesanyák mun-
kába való visszatérése zökkenőmen-
tes legyen. Az avatást a szomszédos 
Hétszínvirág Óvoda tánccsoportjának 
műsora koronázta meg.
A Dunaharaszti Városi Bölcsőde Ta-
gintézménye 398 millió forint európai 
uniós és magyar központi költségve-
tésből származó forrásból valósult 
meg, Dunaharaszti Város Önkor-
mányzatának beruházásában.

Pál apostol
A kis-ázsiai Tarzusban született kb. Kr. 
u. 5-ben. Családja a Benjamin törzsé-
ből származó hithű zsidó család, gyer-
meküknek a héber Saul nevet adták. 
Neveltetése a Tóra (Mózes öt könyve) 
szigorú szellemében folyt, de az arámi 
nyelv mellett elsajátította a görögöt is. 
Mesterséget is tanult: szövést és sátor-
ponyva-készítést.
Tizenöt éves volt, amikor Jeruzsálem-
be került, hogy a híres Gamáliel rab-
binál felkészüljön az írástudói hivatás-
ra. Emellett a farizeusok közösségének 
is tagja, akik különös szigorúsággal 
őrködtek a törvény betartásán. Nevel-
tetésének szellemében, mint ifjú szen-
vedélyesen üldözte Jézus híveit. A fő-
papoktól kapott felhatalmazás alapján 
Jeruzsálemen kívül is tevékenykedett. 
Damaszkuszi útja során egy élmény 
fordította meg az életét. A feltámadt 
Jézussal való találkozás tökéletesen 

megváltoztatta egész személyiségét. A 
fanatikus farizeusból Krisztus hívő lett, 
egyben a pogányok apostola is.
Visszatért Jeruzsálembe, csatlakozni 
próbált a tanítványokhoz, de azok nem 
hittek neki, féltek tőle. Barnabás állt 
mellé, és próbálta meggyőzni a bizal-
matlanokat. 
Később Antióchiába, a birodalom har-
madik legnagyobb városába került. 
Ebben a városban született az a gyü-
lekezet, amely elsőként nevezte magát 
kereszténynek. Pál és Barnabás egy 
évig munkálkodtak itt. Pál elkerült Kis-
Ázsia nyugati részére, Macedóniában 
és görög területen kezdett el misszio-
nálni. Több ezer kilométeres missziói 
utakat teljesített, sokszor életveszélyes 
helyzetekben. Megértette, hogy Jézus 
nemcsak a zsidók megváltója, hanem 
minden emberé, még a pogányoké is. 
E felismerésből sok konfliktusa támadt. 
Hatalmas lendülettel, tudományos igé-
nyességgel szervezte, gondozta, tanítot-

ta a gyülekezeteket. Ezt a munkásságát 
13 levél őrzi az Újszövetségben.
Élete utolsó éveit Caesáreában 
és Rómában töltötte fogságban, 
börtönben. A hitéért üldözték, 
nyomorgatták. A hagyomány szerint 
Rómában halt meg mártírként Kr. u. 
64-ben, a Néró féle nagy üldözéskor 
lefejezték.
Méltán írhatta örökbecsű sorait: „Ama 
nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam…”

Varsányi Ferenc

A kereszténység nagyjai

Bölcsőde avatás
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A Képviselő-testület 2019. január 28-i ülése

Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelente-
ket, valamint a televízió nézőit. Ismertette az ülés napiren-
di pontjait, melyek a következők:
Sürgősségi előterjesztés: Döntések a Felnőtt Orvosi Ren-
delő építésével kapcsolatban
- Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-terve-
zetének első olvasata
- Döntés a Multi DH Nonprofit Kft. részére teljesített pót-
befizetésről
- Döntés a HÉSZ módosítás tervezéséhez
- Dunaharaszti Sportcsarnok 8230 helyrajzi számú ingat-
lanának megosztása, hozzájárulás az ingatlant terhelő jel-
zálogjog bejegyzéséhez
- Nyilatkozat a Dunaharaszti, Gyárköz u. 1. szám alatti 
ingatlant érintő elővásárlási jogról
- A nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműkö-
dési megállapodás jóváhagyása
- A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekkel 
kötendő Munkamegosztási Megállapodás jóváhagyása
- Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság éves beszá-
molója
- A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a 
2018. évben felhasznált szociális célú támogatásokról
- Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
- 2019. I. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és 
napirendi pontjai
- A Magyar Agrárkamara döntésével szembeni kifogás el-
bírálása (zárt ülésen kerül tárgyalásra)

Ezután Polgármester úr beszámolt a két ülés között el-
telt időszakban történt eseményekről:
1. Megkezdődött a Zöld Korona Garden Kft. által a 0,4 

kV-os kisfeszültségű elektromos hálózatok mentén a fák 
űrszelvény gallyazása.
2. Benyújtásra került az 51-es számú főút és Gábor Áron 
utca kereszteződésében létesülő körforgalom 150.000.000 
Ft-os állami támogatásának pénzügyi és szakmai beszá-
molója.
3. Január 3. napján megkezdődött a lakossági tüdőszűrő 
vizsgálat, amely február 8. napjáig fog tartani a Műve-
lődési Házban.
4. 2019. január 1. napjával megtörtént az Önkormány-
zat ASP rendszerhez való csatlakozása. 
5. 2019. január 21. napján Önkormányzatunk is kép-
viseltette magát a Dunaharaszti, Dunavarsány, Szi-
getszentmiklós és Majosháza, mint a Kis-Duna Menti 
Praxisközösség tagjainak részvételével megvalósult VE-
KOP-7.2.3-17-00012 azonosító számú „Az alapellátás és 
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapel-
látás fejlesztése” című projekt nyitórendezvényén. Ez a 
2019. február 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig 
szóló pályázat színteret nyújt az alapellátás többletszol-
gáltatásokkal történő felruházására, melynek során bő-
vítésre kerülhetnek a lakóhelyközeli ellátási formák és az 
egészségszolgáltatások köre.
6. 2019. január 4-én ünnepélyes keretek között átadtuk 
a Városi Bölcsőde új Tagintézményét.
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztett na-
pirendeket az alábbiak szerint:
Sürgősségi előterjesztés: A Képviselő-testület a követke-
ző határozatot fogadta el:
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2017. (VII. 28.) sz. Kt. határozatával kezdeményezett 
PM_EUALAPELLATAS_2017 számú, az „Önkormány-
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zati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmé-
nyek fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, a 
Dunaharaszti Felnőtt Orvosi Rendelő infrastrukturális 
fejlesztésére irányuló pályázat módosításának kezdemé-
nyezését rendeli el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy kezdeményezze a hatályos Támogatási Szerződés, 
az engedélyezési és a kiviteli tervek és az építési en-
gedély módosítását, valamint a vállalkozási szerződés 
felmondását annak érdekében, hogy az egészségügyi 
alapellátás minőségének és körülményeinek javítása, 
infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása érdeké-
ben korszerű, minden igényt kielégítő, emelet ráépítéses 
épület valósuljon meg.
1. napirendi pont: A Képviselő-testület elfogadta a 2019. 
évi költségvetési rendelet-tervezet első olvasatát.
2. napirendi pont: A Testület határozott a Multi-DH 
Nonprofit Kft. részére nyújtott pótbefizetésből való ki-
vezetéséről.
3. napirendi pont: A Képviselő-testület módosításokat 
fogadott el a HÉSZ városképi övezeteivel kapcsolatban.
4. napirendi pont: A Képviselő-testület határozott a 
8230 hrsz-ú ingatlan (Sportcsarnok területe) telekmeg-
osztásáról és hozzájárult ahhoz, hogy az újonnan lét-
rejövő két terület közül a Sportcsarnok ingatlanára az 
állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
5. napirendi pont: A Képviselő-testület a következő dön-
tést hozta:

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Du-
naharaszti 2238 hrsz-ú, természetben Dunaharaszti, 
Gyárköz u. 1. szám alatti ingatlan 72/157 tulajdonhá-
nyad értékesítése tárgyában az elővásárlási jogával élni 
kíván, a két szoba, konyha, fürdő, előtér, kamra helyi-
ségekből álló 72 m2 nagyságú lakást 17.815.000,- forint 
vételáron megvásárolja. A vásárlás fedezete a 2019. évi 
költségvetés ingatlanvásárlás sora. A megvásárolt ingat-
lanrészt a Vagyonrendelet szerint egyéb, üzleti vagyon-
tárgynak minősíti és azt a DV Kft. részére vagyonkeze-
lésbe adja.
6. napirendi pont: A Testület jóváhagyta Dunaharaszti 
Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok 
között létrejött együttműködési megállapodást. 
7. napirendi pont: A Képviselő-testület jóváhagyta Du-
naharaszti Polgármesteri Hivatal és az intézmények kö-
zött létrejövő Munkamegosztási Megállapodást. 
8. napirendi pont: A Képviselő-testület elfogadta az Ok-
tatási, Művelődési és Sport Bizottság beszámolóját a 
2018-as évről.
9. napirendi pont: A Képviselő-testület elfogadta a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját a 2018-as 
évről.
10. napirendi pont: A Testület elfogadta a határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót.
11. napirendi pont: A Képviselő-testület határozott a 
2019. I. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és 
napirendi pontjairól.

DUNAHARASZTI HÍREK

KÖZMEGHALLGATÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési rendelet el-
fogadását megelőzően közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghív minden érdeklődő lakost!
A közmeghallgatás időpontja: 2019. február 11-én 18.00 óra
A közmeghallgatás helye: Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház, 
2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály u. 2.

Február 13. és 27. 18:00 Bibliaóra a Főplébánián (Fő út 
69.): A Szentírás imádságos közös olvasására, valamint be-
szélgetésre és közös imádságra várja a csoport azokat, akik 
szeretnék megismerni és szívükbe fogadni Isten Igéjét.
Február 17. 16:00 Szentmise gyerekeknek, a Szent Imre 
templomban (Liget): A szentmise közös imádságait és a benne 
elhangzó tanítást a gyerekekhez szólóan végezzük. Általában 
gitáros zene és ifjúsági énekek hangzanak el ezen a szentmisén.
Február 18. 18:30 Misztagógia csoport a Főplébánián: Egy 
csoport olyan felnőtteknek, akik szeretnék hitbeli ismeretei-
ket mélyíteni és élővé tenni. Kérdései vannak hitével vagy az 
Egyház tanításával kapcsolatban? Ez a csoport az öné!
Február 10-17. Házasság hete (Ajánlott országos prog-
ram.): Országos program, amit mi is ajánlunk és hirdetünk. 
Bővebb információ: hazassaghete.hu
Péntekenként 18:30-tól a Szent Cecília kórus próbája, a Fő 
Plébánián: Minden szólamban van tagfelvétel azoknak, akik 
az egyházi és komolyzene nyelvén szeretnének lelkileg töltőd-
ni és Isten dicsőségét zengeni.
Jegyes-tanfolyamra lehet még jelentkezni a házasságra ké-

szülő pároknak: Jelentkezés a plébánia irodában személyesen 
hivatali időben vagy előre egyeztetett időpontban.
Keresztelővel kapcsolatos információk: A gyermek megke-
resztelését a szülő kérésére teszi egyházunk. Ezt az igényét 
a szülő jelezheti a plébánián hivatali időben. Dunaharasztin 
minden hónap 1. és 3. vasárnapján végzünk keresztelést a 
9:30-as ligeti vagy 10:30-as nagytemplomi szentmise után.

Miserend: 
Szent István templom: Hé, Ke, Sze, Csü, 7:00; Vas. 7:00 
és 10:30; első péntek: 16:30 
Szent Imre templom (Liget) Péntek: 7:00; Szombat: 
16:30; Vasárnap: 9:30; 
február 17. vas. 16:00-kor is lesz szentmise.
Elérhetőségeink, további információ:
Honlap: plebi.hu  
Facebook: „Dunaharaszti Római Katolikus Egyházközségek”
(www.facebook.com/DhRomKat)
Plébániahivatal nyitvatartása: szerda 16:00-18:00
Tel.: +36 24 518-990

Dunaharaszti Római Katolikus Egyházközségek programjai
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Didergő, zúzmarás napokon nem szí-
vesen mozdulunk ki a szabadba. He-
lyismereti sétánk alkalmával gondo-
latban is bejárhatjuk a „mindösszesen 
150 méter hosszú Ady Endre utcát, a 
Felsővárosban. Mai nevét a II. világhá-
ború után kapta. A Dózsa György út-
tól indul és a Hoitsy Pál utcáig tart, 
amely az 1948-as Haraszti térképen 
mint Molnár utca szerepel. A Hősök 
terénél, az Árpád utcai sarkon a 60-as, 
70-es években kovácsműhely működött. 
Jelentősen növeli a kis utca forgalmát 
egy testedző szalon.”- írja Dr. Helméczy 
Mátyás helytörténész a Dunaharaszti, 
változó város az ország szívében című 
könyvében.  

100 ÉVE HUNYT EL ADY ENDRE 
újságíró, költő (Érdmintszent 1877 
november 22 – Budapest 1919 janu-
ár 27.)  Becsvágyó családba született, 
amely mintha egyszerre fogadná el s 
vonná kétségbe a fennálló hierarchia ér-
tékrendjét: általa akar felemelkedni, de 
nemességét régibbnek tudja azokénál, 
akik az országot uralják. A köznemesi, 
úri öntudat fontos családi útravalója 
Adynak, s meghatározó szerepet ját-
szott politikai és művészi magatartá-
sának kialakításában, aki nemcsak első 
munkatársa volt a Nyugat című folyó-
iratnak, hanem példaképe, lobogója és 
reklámja is.  Ady jelentette a század-
fordulón a totális lázadást irodalmunk-
ban; ám ő nemcsak az irodalmi életben, 
hanem a magyar lélekben is változást 
akart és hirdetett. Szimbolista költé-
szetének témái az emberi lét minden 
jelentős területére kiterjedtek. Szemé-
lyisége mélyen megosztotta kortársait, 
híveit és ellenfeleit egyaránt. A monar-
chia más nemzetiségű írói szemében is 
vitathatatlan tekintély volt, ami nem 
kis dolog ebben a nemzetiségi ellenté-
tektől sújtott térségben. Fellépése a 
századelőn egy nagy hagyománnyal di-
csekvő, de megújulásra képtelen népies 

ízléseszménnyel szemben történt, s nem 
lebecsülhető ellenállásba ütközött. De 
éppen a konzervatív fenyegetés tartot-
ta össze a progresszió táborát, tompít-
va és leplezve a belső ellentéteket. Bár 
Ady szerette magát magányos harcos-
nak nevezni - ezzel is fokozva szerepe 
nagyságát -, valójában a századelő re-
formnemzedéke, a Huszadik Század és 
a  Nyugat  köre teljes mellszélességgel 
felsorakozott mögé. Az irodalmi életben 
hívek és ellenfelek egyaránt őt ismerték 
el az új irodalmi irányzat első emberé-
nek. Ady ambíciója azonban ennél sok-
kal több volt : a régi és az új harcát 
nem kívánta korlátozni az irodalomra; 
tisztában volt vele, hogy a modern, 
urbánus kultúra meghonosítása a tét, 
s ez a magyar glóbusz mélyreható át-
alakítását jelenti. Költői forradalmának 
jellegzetes stílusbeli eszközeit - különös 
módon -  elsőként publicisztikájában 
teremti meg.   Cikkei nemcsak fontos 
felismerésekről kritikai éllel szólnak, 
hanem - a családi hagyomány mellett 
elsősorban - a komolyan vett újságírói 
feladatról, a politikai élet befolyásolá-
sának lehetőségéről és jogáról is. S ar-
ról a tapasztalatról, hogy ő gyorsan és 
biztonsággal képes felismerni azt, amit 
a politikusok nem: a kor  változást 
sürgető, forrongó erőit.   A zseniális, 
mélyen érző költő Ady Endre ízig-vér-
ig zseniális – mai szóval oknyomozó -  
újságíró is volt.
TEKINTSÉK MEG AZ ÚJÉV LEG-
ÚJABB KÖNYVAJÁNLÓIT:

Vajda Pierre: RIPITYOM – JÁVOR 
PÁL, AKI KÉTSZER HALT MEG, 
Budapest: Athenaeum, 2018. Minden 

idők magyar filmtörténetének egyik 
legikonikusabb alakját kelti életre élet-
rajzi kötetében Vajda Pierre, akit a 
televízió nézők elsősorban gasztronómi-
ai szakértőként ismerhetnek. A szerző 
eredeti foglalkozását tekintve filmren-
dező, aki évekig tartó kutatómunka 
nyomán tárta fel a színészlegenda, Já-
vor Pál életének dokumentumait, hogy 
ezután felépítse valós és részben fiktív 
elemekből szőtt izgalmas életregényét. 
A második világháborút megelőző esz-
tendők amorózója, nőügyeiről, botrá-
nyairól, ugyanakkor emberszeretetéről 
és lovagias viselkedéséről is híres volt. 
Rajongói körében népszerűségét egyre 
csak növelte az a kép - a bor mellett 
mulató, sírva vigadó magyar úr alakja 
- amelyet ő maga is előszeretettel „táp-
lált”. Nők ezrei rajongtak érte, és egy 
csettintése elég volt ahhoz, hogy bárki 
kövesse őt az ágyába. Ilyen volt valójá-
ban Jávor? Vagy inkább az a kép igaz, 
amelyet a szerző lefest róla a regényé-
ben? Jávor Pál, amikor későbbi felesé-
gével, Landesmann Olgával, a gyerme-
keit egyedül nevelő özvegyasszonnyal, 
egy zsidó iparmágnás lányával megis-
merkedett, korántsem volt lehengerlő 
hódító. Mi több, a budapesti éjszakák 
„ura”, ekkor kisfiús szerénységgel, szin-
te félve közelítette meg szerelmének 
igaz „tárgyát”, akivel 1934-ben halá-
láig tartó, boldog házasságot kötött. 
Film és színpadi szerepei Budapesthez 
kötötték, több mint hetven filmben 
játszott főszerepet, majd a második 
világháború kitörésekor Sopronkőhidára 
hurcolták el munkaszolgálatra. Egészen 
elképesztő, hogy mindezek ellenére, 
1945 novemberében, mint a rendszer 
ellenségét a népbíróság perbe fogta, 
ekkor a vádlottak padján mellette 
ült Kiss Ferenc is a Nemzeti Színház 
nyilasok által kinevezett igazgatója. 
Néhány év múltán, az ötvenes évek 
kezdetén Jávor Amerikában turnézott, 
itt kisebb filmszerepeket is kapott, de 
valójában ő csak az anyanyelvén tudott 
maradandót alkotni, honvágyát nem 
tudta leküzdeni és feleségével együtt 
hazatért Magyarországra. Betegsége 
ekkor már kezdett elhatalmasodni rajta, 
de némi elégtételt jelentett számára, 
hogy 1959-ben a Nemzeti Színház még 
betegen is szerződtette, amelyre Major 
Tamás nem volt hajlandó a háború 
utáni évben. Jávor mielőtt végleg 
eltávozott az „égi színtársulathoz”, 
1959 augusztusában, a János Kórház 
kertjében még utoljára mulatott egyet…
Vajda Pierre érzékenyen, a kor nagy 
filmszínésze előtt tisztelegve, hitelesen 
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kelti életre Jávor sikereit, kudarcait, föl-
di létét, a sokarcúsága mögött megbú-
vó valódi, értékes embert. Olvasmányos 
stílusban megírt, remek életkrónika.
Maja Lunde: A MÉHEK TÖRTÉNE-
TE, Cser Kiadó, 2018. Anglia, 1852: 
William, a biológus és vetőmag-keres-
kedő hetek óta az ágyat nyomja. Úgy 
érzi, kutatóként kudarcot vallott, men-
tora elfordult tőle, és boltja is üresen 
áll. Ekkor azonban eszébe jut valami, 
ami talán mindent megváltoztat…
Ohio, USA, 2007: George, a méhész 
keményen küzd: azt szeretné, ha a ta-
nya bővülne, és fia, Tom egyszer majd 
átvenné tőle. Tom viszont az újság-
írásról álmodik. Mígnem egy nap be-
következik, amit senki sem hisz el...   
Kína, 2098: Tao, a munkásnő a fák kézi 
beporzásán dolgozik, mivel a méhek már 
régen eltűntek a földről. Taonak min-
den vágya, hogy fia, Vej-Ven számára 
jobb életet teremtsen. Amikor azonban 
a fiát rejtélyes baleset éri, egyszerre ve-
szélyben forog minden… Minden min-
dennel összefügg. Maja Lunde megren-
dítően mesél veszteségről és reményről, 
küzdelemről, kudarcról és győzelemről, 
valamint az emberek és a méhek közötti 
láthatatlan kapocsról, amelyen fajunk 
fennmaradása is múlhat. A fordulatos 
regény korunk néhány legégetőbb kér-
dését teszi fel: hogyan bánunk a Föld-
del és annak teremtményeivel? Milyen 
jövőt hagyunk gyermekeinkre? Mi az, 
amiért készek vagyunk harcolni? Maja 
Lunde 1975-ben született Oslóban, for-
gatókönyvíróként, gyermek- és ifjúsági 
könyvek szerzőjeként ismert. A méhek 
története az első felnőtteknek szóló re-
génye, amely bel- és külföldön azonnal 
hihetetlen sikert aratott. Hazájában el-
nyerte a Könyvkereskedők Díját, eddig 
32 nyelvre fordították le, Németország-
ban pedig több,  mint 350 000 eladott 
példánnyal 2017-ben a legkelendőbb 
könyv lett.
Michael Finkel: AZ ÉSZAKI-TÓ FAN-
TOMJA – EGY ÖNKÉNTES SZÁM-
ŰZETÉS KRÓNIKÁJA, Bookline 
Könyvek, 2018. Önökkel is előfordult 
már, hogy szerettek volna egy kicsit 
kivonulni a „való” világból, egyedül 
lenni, meditálni az élet dolgain? A könyv 
szereplője ezt teszi, amikor 27 évre 
„elvonul” a fogyasztói társadalomból és 
remeteként él egy erdőben, ahol elvileg 
nem messze, kb. 3 percnyire emberlakta 
épületek – nyaralók – sorakoznak. 
Mindezt nem előre megfontoltan teszi, 
hanem „hirtelen felindulásból”, 20 
évesen dönt a szabadság mellett, ahol 
nem kell senkivel érintkeznie, beszélnie, 

ahol a szavaknak nem is lenne 
létjogosultsága. Az életben maradása 
- főleg a hideg teleken – csodaszámba 
ment, bár azt, hogy ezt hogyan érte 
el, lehet elfogadni vagy visszautasíta-
ni! Mindezt megtudhatják, ha kezükbe 
veszik ezt a könyvet, amely a National 
Geographic szerint 2018-ban „AZ ÉV 
LEGJOBB KÖNYVE”!
Könyv-, DVD,- Cd kölcsönzésen kívül 
vállalunk nyomtatást, (színes) fénymá-
solást, könyvtárközi kölcsönzést, irat-
spirálozást és laminálást is - mint min-
den könyvtár Magyarországon -, hiszen 
nyomon követjük a használók felmerülő 
igényeit, ezzel is szolgáljuk a társadalmi 
esélyegyenlőséget a digitális és a valódi 
közösségben! Keressenek fel bennünket! 
Címünk: 2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. 
út 12/b. (a városközpontban), www.dh-
biblio.hu a honlapunkon is katalógussal 
= dokumentumkeresővel, www.face-
book.com/dhbiblio tel.:06-24-531-040, 
e-mail: dhbiblio@dhbiblio.hu
Februárban Mini Galériánkban 
megtekinthetik a Hunyadi János 
Általános Iskola pedagógusa, Ligeti Jó-
zsefné Franciska kártyanaptár-gyűjte-
ményének egy részét. Mi is a kártyanap-
tár? Magyarországon a kártyanaptár a 
20. században terjedt el. Kezdetben a  
kártyanaptárra a névnapok jelentését 
nyomtatták grafikai illusztrációval. Elő-
ször a Kossuth Nyomda és az Ofszet és 
Játékkártyagyár kezdte előállítani álla-
mi megrendelésre ezt a fajta reklámhor-
dozót. Gyorsan népszerű lett, már az 
ötvenes évektől kezdve. Nemcsak grafi-
kák, de művészi fotók is díszítették, és 
ekkor a kártyanaptár a cégek saját ar-
culatának megtestesülése, névjegykár-
tyája, reklámja és jelképe lett. Közben 
a gyűjtők kedvencévé vált: fiatalok, idő-

sek csereberéltek kártyanaptárt, hogy 
még gazdagabbá váljon gyűjteményük. 
Manapság ez a hobbi már veszített a 
korábbi népszerűségéből. Ugyanakkor 
ritkaságnak számít egy kártyanaptár-
-gyűjtemény, ezért már valódi unikum, 
ha találkozhatunk egy igazi kártyanap-
tár-kiállítással.
A Példabeszédek könyvében olvashat-
juk a 3000 éve szülőknek szóló tanácsot: 
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő 
módon, még ha megöregszik, akkor sem 
tér el attól.”( 22, 6) De mi a neki meg-
felelő mód? - kérdezhetjük. Az igény 
szerinti gondoskodás semmiképpen 
nem jelenti azt, hogy gyermekünk azt 
teheti, ami jólesik neki - hanem, hogy 
megfelelő módon elégítjük ki szükség-
leteit, így érett, bizalommal teli, szere-
tetteljes ember válik belőle, aki felnőtt 
korában képes áldozatot hozni a körü-
lötte élőkért. Fontos, hogy a gyerekek 
megtanulják, hogyan kell boldogulni, a 
saját lábukra állni. Segítünk önöknek: 
a korosztályuknak megfelelő kisgyerme-
kes-foglalkozásra várjuk - február 14-én 
10-12.00 - a DÜHÖNGŐre a kisgyerme-
kes családokat, délután pedig 16-18.00 
a JÁTÉKDÉLUTÁNra mindazokat, 
akik szeretnek kézműveskedni. Hogy az 
életünket jobbá tegyük, az élményein-
ket kell jobbá tenni!
Jó tudni, hogy sokan gondolnak a 
könyvtár mellett álló könyvkuckóra és 
időről-időre elhelyeznek benne olvasni-
valót. Köszönjük Glász Mónika és Glász 
József könyvajándékát, a színvonalas 
irodalmat! 
De: kérjük, hogy a rossz állagú, széte-
sett, piszkos példányokat dobják ki a 
szelektív-hulladékgyűjtő kukájukba! 
Megértésüket köszöni a Dunaharaszti 
Városi Könyvtár és minden könyvbarát.
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Beszélgetés Elekes Gyula 
zománcművésszel

Elekes Gyula 58 éves grafikus, zo-
máncművész, pedagógus, andragógus, 
művelődésszervező. A művészettel gyer-
mekkora óta foglalkozik a székelyudvar-
helyi általános művészeti iskolába járt. 
Marosvásárhelyen a Képzőművészeti 
Líceumban szerzett szakképesítést, a 
Pedagógiai Líceumban rajztanári vég-
zettséget. A Szent István Egyetemen 
andragógus és művelődésszervező ké-
pesítést. Nős, egy felnőtt fia van. Ti-
zenkilencedik éve vezeti szülővárosában 
a Székelyudvarhelyi Művelődési Házat. 
A művelődési központban vezetett már 
önkormányzati színházat, néptánccso-
portot, a ház, ahol számos kulturális, 
szolgáltató, oktató és nevelő feladatot is 
ellátnak jelenleg a Székelyföldi Filhar-
mónia otthona is. A művész-igazgató 
1981 óta foglalkozik tűzzománc művé-
szettel.

Hogyan találkoztál a tűzzo-
máncművészettel?
Mindig érdekelt az üveg formázása, 
rogyasztása, alakítása, próbálkoztam 
is vele, nem túl soksikerrel. 1981-ben, 
itt Magyarországon, szóba került egy 
társaságban, hogy engem érdekel a tűz-
zománc. Valaki beajánlott Lőrincz Vi-

tus festő- és tűzzománc művészhez, aki 
bukovinai székely − annak a hányatott 
sorsú népcsoportnak a tagja, akiket elő-
ször Bácskába, majd a Tolnába, Bara-
nyába telepítettek. Ő befogadott. Egy 
hónapig voltam a vendége, ő vezetett 
be a tűzzománcművészet rejtelmeibe. 
Mai napig őt tartom első tanítómeste-
remnek.
Voltak mások is?
Később, a kecskeméti évek alatt Túri 
Endre, aki Lőrinc Vitus évfolyamtársa 
volt, támogatott próbálkozásaimban, 
kísérleteimben. Pap Gábor művészet-
történész elemzésekkel, tanácsokkal 
segítette munkámat a mondandó, kom-
pozíció kialakításában. 
Hogyan alakult művészeti pályafu-
tásod?
Azokban az években, amikor még javá-
ban dúlt a szocializmus, tanárként dol-
goztam. Mindig érdekelt a magyarság 
kultúrája, hagyományai, a magyarságra 
ható más kultúrák, művészetek, ezeknek 
a misztikuma, mondavilága, legendái, 
minden, ami ehhez kapcsolódik. Termé-
szetesen ennek része volt a népzene és 
a néptáncművészet is. Magyarországról 
az 1970-es évek vége felé lassan kiszivár-
gott Erdélybe is a táncházmozgalom, 
főleg, hogy az első táncházakban az er-
délyi kultúrkincsnek egy részét, a széki 
táncrendet tanították. Jó kapcsolatban 
voltam ezzel a mozgalommal. Sorra jöt-
tek létre a táncháztalálkozók, kaláka 
estek, melyek mind a népi kultúráról, 
népzenéről, népdalról, néptáncról szól-
tak. Egy bátor csoport a román tele-
víziónál, műsort is készített minderről. 
Ez kevésbé tetszett a hatalomnak, 
érkeztek is a figyelmeztetések, de mi 
úgy éreztük, hogy folytatni kell, amibe 
belevágtunk. Később jöttek a retorzi-
ók, nem taníthattam tovább, állást se 
találtam. Végül, barátaim és teljesen 
ismeretlen emberek segítségével egy 
nagy, szerszámokat, szerszámgépeket 
gyártó vállalatnál lettem reklámgrafi-
kus. Ott leltünk rá egy kidobott selej-
tes kemencére, melyet felújítottunk, így 
szert tettem egy, ha nem is tökéletes, de 
működő kemencére. Újra kezdhettem a 
Lőrinc Vitustól kapott alapanyagokkal 
kísérletezni. Aztán 1984-ben kaptam 
egy meghívást Kecskemétre, az akkor 
még Magyar-Szovjet Barátság nevű al-
kotótelepre. Ez ki is verte a biztosítékot 
a Rend és Államvédelmi Hatóságnál, 
a Securitate-nál, hogy micsoda dolog, 
hogy az ő engedélyük nélkül csak beje-

lentkezik valaki egy külföldi művésztá-
borba, bár, ha együttműködöm velük, 
akkor akárhova utazhatok a világba. De 
ha nem írok alá, akkor tegyek le arról, 
hogy valaha is külföldre jutok. Állták 
a szavukat: nem írtam alá, nyolc évig 
nem is volt útlevelem. Barátaim szál-
lították kintről a tűzzománchoz való 
alapanyagot. Előfordult, hogy egy öreg 
Zündapp motorkerékpárral hoztak Ma-
gyarországról nyolc kiló zománcot. Így 
tudtam dolgozni, kísérletezni. 
A váltás után tudtam csak ismét kijut-
ni Kecskemétre, ahol örömmel fogad-
tak. Tetszést arattam addig elkészült 
munkáimmal. Kijutottam Bécsbe, a 
Sparkasse Bank kiállítótermébe. A ki-
állítás sikert aratott, hisz ritkaságnak 
hatott egy vasfüggöny mögül érkezett 
művész, de a szakma érdeklődését 
is felkeltették munkáim, az általam 
alkalmazott formák, ábrázolások, szín-
világ. Többen is kérdezték, hogy melyik 
cég gyártja ezeket a festékeket? Nagy 
volt a meglepetés, amikor közöltem, 
hogy a szükség úgy hozta, hogy én ke-
vertem ki a zománcképeimen látható 
színeket. Hát ez volt az első nagy ta-
lálkozás a közönséggel és a nemzetközi 
szakmával. Ezután már rendszeresen 
jártam – évente legalább egyszer – 
Kecskemétre, tíz éven át ösztöndíjasa 
voltam a Nemzeti Kulturális Alapnak, 
és sok kiállításra hívtak meg az elmúlt 
évtizedek alatt. Munkáim eljutottak 
Moszkvától Spanyolországig, északon 
Stockholmban háromszor is kiállítot-
tak, de Pekingben is volt kiállításom, és 
természetesen Magyarországon, sok-sok 
helyen.
Mint említetted, a kezdeti évek-
ben, nem utazhattál. Ez az elzárt-
ság nem gátolta a technikai, szak-
mai fejlődésedet?
A színek kikeverése folytán jól megis-
mertem a festékeket, a hozzá való oxi-
dokat és más összetevőket, melyeket 

AKI TŰZZEL ÍRJA A KÉPEKET
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kintről kaptam. A zománcművészet 
sokrétű technikából áll. Végig jártam a 
skolasztikus rendszert a rekeszzománc-
tól a sodronyzománcon át valamennyi 
műfajig. Először az alapokat, a 
mesterséget kellett megtanulni. Ezután 
lehet felvonultatni az eszköztárat, ami 
már a tapasztalaton alapul. Ehhez kel-
lenek a kísérletek, amik rengeteg lehe-
tőséget rejtenek, sőt a véletlenek során 
is sokat lehet tanulni. Az alkotás során 
sokszor nem az az eredmény, amire vár-
tunk, de ha ezt meg tudjuk ismételni, 
majd tudatosan alkalmazni, máris gya-
rapszik a tudásunk. Sokat kísérleteztem 
ezekben az években; időm volt, remé-
nyem padig maradt, hogy egyszer majd 
csak változik valami a rendszerben.
Témáidat – ahogyan Pap Gábor 
is méltatta a megnyitón – a ha-
gyományokból, a magyar történe-
lemből, népi értékekből, a nemzeti 
örökségből meríted, sajátos kom-
pozíciókkal és formavilággal. Ez 
tudatosan vállalt irányvonal?
Eltökélt életcélom mindezek bemutatá-
sa. Számomra a tűzzománc egy kom-
munikációs lehetőség. Egy arcon, vagy 
a kezeken keresztül az emberi test áb-
rázolásával rengeteg mindent el lehet 
mondani. Nevezhetjük egyfajta képírás-
nak, amivel szeretném mindazt közölni, 
amit fontosnak tartok, vagy amire fel 
akarom hívni a figyelmet, üzenni, hogy 
a rád hagyott örökséget megélni kell, 
mert csak így tudod továbbadni. 
Ezt a küldetést a hétköznapokon 
is folytatod, művelődési központot 
igazgatsz.
Egy művelődési intézmény vezetése 
nagyon időigényes. Délelőtt vannak a 
hivatali teendők, délután a rendezvé-
nyek, melyekből szombatra, vasárnap-
ra is jut, ezeknek jó részén meg kell 
jelenni. Ezen kívül, 2002 óta szakkört 
is vezetek – én alkotóműhelynek hí-
vom – gyerekeknek és felnőtteknek. A 
gyerekek azért jönnek, hogy tanuljanak, 
a felnőttek pedig azért, hogy a hét köz-
ben felgyülemlett gondokat, feszültsé-
geket egy kreatív folyamaton keresztül 
levezessék. Ennek legtöbbször van sike-
re, eredménye. Kis létszámú, 10-15 fős 
csoportokkal dolgozom, mert azt tar-
tom feladatomnak, hogy akik eljönnek 
a foglalkozásra − kicsik és nagyok is 
−, sikerélménnyel távozzanak. Minden 
augusztusban tartunk egy-egy egyhe-
tes gyermek és felnőtt tűzzománc tá-
bort. Kétévente mesterkurzust szerve-
zek, amikor meghívok német, spanyol, 
japán, magyarországi, a szakmában 
elismert mestereket, akik bemutatják 

munkamódszerüket, stílusukat, alkotó 
folyamataikat, látásmódjukat, vagyis 
frissítik a tűzzománc művészetet. Ilyen-
kor bejelentkeznek és eljönnek a régió 
alkotói tanulni, megújulni.
Pedagógusi hivatásodat sem ad-
tad fel.
Vallom, hogy egy művelődési ház olyan 
szerepet töltsön be, hogy sok minden, 
ami kimarad a formális oktatásból, ott 
meg tudjon jelenni. Például, ha nem 
oktatnak művészettörténetet, akkor ne-
künk kell művészettörténeti előadáso-
kat szervezni. Ezekre legkevesebb 40-50 
fő jár rendszeresen. A városépítészet a 
honismeret, a művészeti korokat bemu-
tató témák mind népszerűek. Kilencven és 
százötven éve működő kórusaink vannak, 
mégis akadnak olyanok, akik nem akar-
nak táncházba, kórusba járni, de szeretnék 
megismerni régi népdalainkat. Nekik nép-
dalkört szerveztünk, ahova mindenki saját 
kedvtelésére jár. Ma már hetvenen tanulják 
itt újra az udvarhely széki népdalokat. Ezek 
mind olyan közösségek, ahol az emberi 
kapcsolatok számítanak, ahol az ide járók 
közösen építkeznek lelkileg és szellemi-
leg, és nem a médiumok sokszor ártalmas 
tömegkultúráját fogyasztják. Ezért 
szervezünk gyerekeknek is bútorfestést, 
nemezelést és egyéb érdekes foglalkozá-
sokat. Pszichológus rajztanár bevonásával, 
a koncentrációs zavarokkal küzdő gyer-
mekeknek szerveztünk képzőművészeti 
foglalkozásokat, táborokat, amivel sokat 
tudunk javítani állapotukon.
Úgy tudom, Dunaharasztin is 
vállaltál feladatokat.
Igen, több dologra is felkértek. Már-
cius 15. után egy finisszázs keretében 
bontjuk le a kiállítást, ekkor a tűzzo-
máncozásról tartok vetítéses előadást, 
amelynek interaktív szerepet szánok. 

Nyáron felnőttek részére szervezünk 
Harasztin is tűzzománc tábort, majd 
szeptemberben a városi napokra lesz 
kiállítva egy óriáskorona makett, mely 
bemutatja a Szent Korona történetét 
és művészettörténeti leírását. Ekkorra a 
gyerekekkel is tervezünk koronakészítő 
kézműves foglalkozást.
Ennyi tennivaló mellett van időd 
a művészetre is? Mikor alkotsz?
Természetesen alkotok is. Saját dolga-
imra általában hétvégén kerül sor, ha 
van időm, hétközben is rajzolgatok, 
tervezgetek, de az igazi alkotómunka 
szombat-vasárnapra marad, illetve az 
éves szabadság napjaira, amikor ki-
szakítok magamnak két-három hetet, 
elutazom Kecskemétre, beizzítom a ke-
mencét, és kikapcsolom a mobiltelefont.
 

Gáll Sándor

(Elekes Gyula tűzzománc kiállítása 
március 15-ig látható 
a Laffert Kúriában.)
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2018. november 11-18. között az ERASMUS+ program 
„Education- the key for your future!” projektje keretében 
került sor az ötödik partnertalálkozóra. A Gran Canarián 
fekvő Teldében, a José Arencibia Gil Középiskola vendégei 
voltunk egy héten át. A Baktay Ervin Gimnázium hat ta-
nulója - Lehel Réka (9.a), Faragó Emese (10.a), Király Kitti 
(10.b), Kádár Nóra (10.c), Schuszter Anna (11.b) és Nagy 
Trisztán (11.c) - vehetett részt az ingyenes utazáson. A diá-
kokat a projekt két koordinátora, Szilágyi Andrea és Skonc 
Erzsébet kísérték.
A projekt szakmai témája a zene köré szerveződött, és azt 
vizsgáltuk, hogy milyen módon lehet segíteni a tanulókat az 
idegen nyelvek elsajátítása során zenehallgatással vagy akár 
egy közös énekléssel. Már az előzetes feladat is motiváló, új 
és érdekes volt. Flashmobot kellett készítenünk. Mi, iskolánk 
röplabdásaival és lelkes barátokkal kibővülve, a KFT együt-
tes Afrika című zeneszámára készített koreográfiát vettünk 
videóra, miközben bemutattuk a gimnáziumunkat és Buda-
pest nevezetességeit. A találkozó nyitó ceremóniáján minden 
résztvevő ország a saját videójával mutatkozott be. A prog-
ramsorozat első napjaiban tanulóink iskolai keretek között 
ismerkedtek meg a spanyol nyelv alapjaival és a nyelvtanulás 
zenéhez kapcsolódó gyakorlataival.
A találkozó tanári szakmai programjai során egy olyan kö-
zépiskolát láthattunk, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a tole-
ranciára és a hagyományok ápolására. A meetingek folyamán 
már a hároméves projekt zárására is készültünk, összegeztük 
az eddigi tapasztalatainkat, és megállapítottuk, hogy minden 
partnertalálkozóról új ötletekkel gazdagodva térünk haza. 
Las Palmas-ban ezt az segítette, hogy egy olyan egyetemi sze-
mináriumi órának lehettünk aktív részesei, ahol modern pe-
dagógiai módszerek egész tárházát próbálhattuk ki: digitális 
eszközök alkalmazása a tanórán, csoportmunka, a kooperatív 
tanulás lehetőségei a nyelvoktatásban. Spanyolországban is 
több olyan módszertani eszközzel gazdagodtunk, amelyeket a 
saját oktatási gyakorlatunkban is tudunk alkalmazni.
Az ERASMUS+ projekt következő, egyben utolsó találkozó-
ja 2019 márciusában kerül megrendezésre Madridban.

Skonc Erzsébet
Gran Canariára érkezésünkkor már a reptéren transzparens-
sel vártak a kedves fogadó diákjaink. Érkezésünk napján 
megismerkedtünk velük és Teldével, a csodálatos kisváros-
sal, ami a következő héten otthonunkként szolgált. Fogadó 
diákjaink még aznap levittek minket a helyi „strandra”. A 
végtelenül hullámzó óceán emléke azóta is csodálattal tölt el 
mindannyiunkat.

Az elkövetkezendő napokban minden reggel nyolc órakor kez-
dődtek a programok, ahová változatos módon jutottunk el a 
vendéglátó diákok és családjuk segítségével: busszal, gyalog, 
autóval, így módunk nyílt jobban megismerni ezt a csodála-
tos kisvárost.
Első nap egy énekórán vendégeskedtünk, később körbe vezet-
tek minket a városban. Megismerkedhettünk Telde gyönyörű 
templomával, szűk, macskaköves utcáival. Furcsa volt szá-
munkra, hogy mennyi zöld növény van a városban, és amerre 
nézünk, narancsligeteket, pálmafát vagy banánfát látunk. A 
fárasztó nap után izgatottan vártuk az estét, amikor meg-
kezdődött a nyitó ceremónia, itt mutatkoztak be hivatalosan 
egymásnak a delegációk.
Kedden különböző foglalkozásokon vettünk részt az iskolá-
ban, még spanyolt is tanulhattunk. Délután spanyol diákok 
szerveztek nekünk igen változatos programot. 
Szerdán hosszú utazás várt ránk, amelynek egyhangúságát 
beszélgetéssel és énekléssel enyhítettük. Végül csak eljutot-
tunk a sziget déli részére, Maspalomasba. Gyönyörű sivatagot 
csodálhattunk meg, ámulatba ejtett minket a látvány, ahogy 
a dűnék széltől fodrozódnak és mögöttük látszik a végtelen 
óceán. A tevegelés után jutottunk Puerto Ricoba, ahol egy 
kis partrésznél fürödhettünk az óceánban, és kipróbáltuk az 
állószörfözést. A homokos óceánpart is gyönyörű volt, de szá-
momra a kicsit elzártabb sziklás rész tetszett igazán.
Csütörtökön reggel ismét buszba szálltunk, utunk Tejedába 
vezetett. Gyönyörű szép kisvárosba érkeztünk, ahol rengeteg 
helyi édességet vásárolhattunk. Amíg a szerpentineken utaz-
tunk, megcsodálhattuk a táj változatosságát. 
Pénteken Gran Canaria központjában, Las Palmasban vol-
tunk. Egy városismereti verseny keretein belül csoportfotókat 
készítettünk a város legismertebb nevezetességeinél. Elláto-
gattunk a Kolumbusz-házhoz, ahol sok érdekes információt 
tudhattunk meg a felfedező útjairól, életéről. Különleges 
élmény volt az is, hogy a katedrális tetejéről megnézhettük 
az egész várost és a végtelen óceánt.
Ezen a napon este került megrendezésre a záró ceremónia is, 
ahol ajándékkal, oklevéllel és kedves szavakkal búcsúztattak 
minket.
Éjszaka még a spanyol családjainkkal körbejártuk a várost, 
elmentünk a helyi vidámparkba is. Lehetne-e másképp zárni 
egy ilyen csodálatos utazás utolsó éjszakáját, minthogy elme-
gyünk és szórakozunk, nevetünk, és jól érezzük magunkat az 
új spanyol barátainkkal? Ez csak költői kérdés volt.
Szombaton eljött a búcsúzás ideje, ami ráébresztett minden-
kit arra, hogy milyen gyorsan eltelt ez a hét. Repülőre száll-
tunk azzal a reménnyel, hogy még valamilyen módon látni 
fogjuk újonnan szerzett barátainkat.
A hazafelé vezető úton volt annyi időnk, hogy egy kicsit 
megismerkedjünk a portugál fővárossal is. Lisszabonba busz-
szal utaztunk be a reptérről, és tettünk egy kisebb sétát a 
belvárosban. Amikor ott voltunk sötét volt, egy kicsit esett 
is az eső, de mégis volt valami megfoghatatlan szépsége a 
városnak. Végül, már vasárnap érkeztünk meg Budapestre, 
mindenféle probléma vagy repülési nehézség nélkül.
Szeretném megköszönni ezt az életre szóló élményt a 
tanárainknak, a spanyol diákoknak és családjaiknak! Mind-
annyiunk álmai váltak valóra ezzel az utazással!

Kádár Nóra, Nagy Trisztán
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XXVII. Hallenfußballturnier in Harast

2019 Január utolsó hétvégéjén ismét 
Dunaharaszti adhatott otthont a Ma-
gyarországi Német Fiatalok Közössé-
ge (MNFK) ifjúsági futballtornájának 
a Dunaharaszti Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat szervezésében. A 
helyszín, ahogy 2016-ban, most is a 
Dunaharaszti Körösi Csoma Sándor 
Általános Iskola volt. A futballtor-
nára kitöltött nevezési lap ellenében 
vártuk a csapatok jelentkezését. A 
végső csapatok létszáma alapján pe-
dig most először „kalapból húzással” 
alakultak ki a csoportok beosztásai. 
Ebben az évben 14 fiú, többek között 
Szendehely, Újhartyán, Mecsekná-
dasd, Bóly, Véménd, Ófalu, Sombe-
rek, Nemesnádudvar, Pilisvörösvár, 
Szigetszentmárton, Szár települések 
és 4 lány csapat nevezését fogadtuk, 
közel 200 fő létszámban. A péntek 
esti regisztráció után, 19:00-kor az 
előre elkészített menetrend alapján 
megkezdődtek a focimeccsek. A mér-
kőzések közben, 10 óra körül Molnár 
Márk VB győztes Freestyle focista 
rövid bemutatóját tekinthették meg 
az érdeklődők, majd az iskola kis 
tornatermében DISCO kezdődött. A 
hajnalig tartó bulizás után, szomba-
ton reggel a fáradt ébredést követően 
folytatódtak a mérkőzések, és a sorso-
lás alapján folyamatosan mérték össze 
a fiatalok a focitudásukat. A csoport-
meccsek lejátszása után, kora délután 
kihirdetésre kerültek a negyeddöntő-
be tovább jutó csapatok, így az is, 
hogy hazai csapatunk is továbbjutott, 
csoport elsőként. A negyeddöntő szá-
munkra kifejezetten éles küzdelmet 
hozott Pilisvörösvár csapata ellen, a 
rendes játékidő 1-1-es döntetlen ered-
ménye után hetes rúgásokkal szerez-

tük meg a továbbjutást. Az elődöntő 
során sajnos 1-0-ás eredménnyel alul 
maradtunk Bóly ellen, így Somberek 
csapatával kellett pályára lépnünk a 
harmadik helyért. Utolsó mérkőzésün-
ket győzelemmel abszolváltuk, így Du-
naharaszti fiú csapata megszerezte a 
bronzérmet. Menet közben kialakult a 
lány bajnokság sorrendje is, Haraszti 
lánycsapatunk szintén 3. helyezést ért 
el a kupán. Szívből gratulálunk mind-
két csapatnak az elért eredményért! 
Hatalmas összetartásról és küzdelem-
ről tettek tanúbizonyságot a hazaiak!  
Szombat este 19 órakor a mérkőzések 
befejeződtek, kialakult a végleges sor-
rend, a résztvevők pedig elkezdtek ké-
szülődni az esti bálra. A József Attila 
Művelődési házban az est folyamán a 
jó hangulatról a Takser Spatzen zene-
kar gondoskodott. Köszönjük ezúton 
is a közreműködésüket! A hivatalos 
eredményhirdetés, és a különdíjas já-
tékosok kupáinak átadása után haj-
nalig tartó mulatság zárta a hétvégét. 
Fontos megemlíteni a gólkirályi címet, 

melyet idén a haraszti fiúcsapatból, 
Várfali László nyert meg. Gratulálunk 
neki! Vasárnap a délelőtti órákban a 
csapatok bár fáradtan, de a visszajel-
zések alapján annál nagyobb élmé-
nyekkel tértek haza. 
Ezúton szeretnénk megköszönni ven-
dégeinknek a részvételt, a támogatók-
nak és a segítőknek a kitartó segít-
séget a rendezvény lebonyolításában! 
Köszönet a mezeinkért a Mannheim 
Squash Clubnak, a Wolf Vasudvar-
nak, a Snapszer Sörözőnek, a Szisz-
kó és Fati vegyesboltnak, a Tomasso 
Cukrászdának, a Power Beltnek, a 
Fagusz Faipari KFT-nek, valamint 
a Dunaharaszti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat anyagi támogatásáért! 
Végül, de nem utolsó sorban pedig 
nagy köszönet az általános iskola ve-
zetőségének az együttműködésért, a 
Kisduna és a Le Rose panziónak az 
elszállásolásért, a Liget Falatozónak 
pedig az étkeztetésért!
Reméljük a hétvége folyamán a részt-
vevők is sok élménnyel gazdagodtak 
és jól érezték magukat! Egy év múlva 
újra találkozunk egy másik helyszí-
nen, illetve még idén december 29.-én 
a GJU Vorsilvesteren!

Kós Tamás

Teremfoci bajnokság
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Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016
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Ebben a tanévben, iskolánk negyedik osztályos tanulók kö-
zül négyen elhatározták, hogy elindulnak a Bolyai Anya-
nyelvi Csapatversenyen. Lelkiismeretesen készültek erre a 
nevezetes, de nehéz megmérettetésre. Itt a feladatok meg-
oldásán kívül fontos, hogy a csapattagok együttműködje-
nek, összedolgozzanak, mert csak akkor lehet jó eredményt 
elérni.
A versenyt Magyarországon minden megyében, illetve Bu-
dapest vonzáskörzeteiben rendezték meg. (Az előző évben 
1329 csapat indult ebben a korosztályban.)
A megyei fordulót 2018. november 9-én Alsónémediben 
tartották, ahol egy írásbeli feladatsor megoldásával mérték 
össze tudásukat a gyerekek.

Az interneten közzétették az eredményeket, de csak a 7. 
helyezésig árulták el a sorrendet. Nagyon boldogok voltunk, 
mert kiderült, hogy a diákok bejutottak az első hat helye-
zett közé, ami már csodálatos eredmény.
A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban 
tartott díjkiosztó gálán tudtuk meg, hogy a kis csapat első 
helyezést ért el Pest megye délkeleti csoportjában.
Ez a szenzációs eredmény azt is jelentette, hogy a gyerekek 
bejutottak az országos döntőbe, ahol Magyarország min-
den megyéjének illetve körzetének csak az első helyezettjei 
versenyezhetnek egymással.
A döntőt december 9-én rendezték meg Budapesten a Ba-
ár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskolában. 
A gyerekeknek írásbeli és szóbeli feladat megoldására, és 
egy általuk előadott kis műsorral is kellett készülniük, amit 
zsűriztek a szervezők. A verseny több órán keresztül zajlott.
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola negyedik osztá-
lyos csapata a 23. helyen végzett.
Hatalmas öröm ez számunkra! Nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy iskolánk tanulói a Magyarországon induló ösz-
szes negyedik osztályos csapat közül ilyen előkelő helyezést 
értek el ezen a versenyen.

A csapat tagjai: 
Bara Zsófia, Harnberger Boglárka, Oláh Csilla, Pál Botond

Papp Tímea 
és Vargáné Hunya Katalin

felkészítő pedagógusok

Bolyai verseny díjátadó

„A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer:
aki játszani akar rajta, annak minden áldott nap gyakorolnia 
kell.”

Lénárd Sándor
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5 fővel képviselte 
magát  Dömsödön – a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
– 3-4. évfolyamosoknak rendezett Kazinczy versenyen.
A megmérettetésen 11 iskola 59 tanulója vett részt. Na-
gyon büszkék vagyunk a gyerekek teljesítményére.
Eredményeink:
3. évfolyam 
Pém Luca és Szigetvári Lilianna megosztott IV. hely
4. évfolyam 
Marosi Hella I. hely
Gavlik Kata Viola II. hely
Gratulálunk!      

Leéb Éva

Szavalóverseny
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Kolozsvári Kinga a világbajnoki cím 
megnyerése után, december 14-én át-
vehette Pest megye „Év Sportolója” 
díját is.
Számunkra a világbajnoki cím és Pest 
megye díja nagy siker, a jelen beszá-
molóban az eredmények hátterét, az 
odavezető utat szeretnénk megtölteni 
élettel, élményekkel:
Az ilyen eredmény eléréséhez rengeteg 
munka szükséges:
„Milliónyi ütés és rúgás, több liternyi 
veríték, rengeteg embert próbáló küz-
delem után jön a siker, a győzelem és 
az öröm”
Kinga 10 éve sportol klubunkban, 
ebben az évben néhány elvesztett 
mérkőzésen kívül mindent megnyert, 
minden versenyről többnyire aranyé-
remmel tért haza. Junior korosztályú 
versenyzőként megnyerte a magyar 
bajnokságot, nyert Európa és Világ 
kupát, így bizakodva vártuk az idei 
év világbajnokságát.
A felkészülési program két és fél hó-
napos volt. A Vb előtti időszakban 
Kinga három helyszínen, összességé-
ben közel egy hónapot töltött felkészí-
tő táborokban, majd az edzőtáborok 
között személyre szóló egyéni edzésen 
készültünk. Programban nagy hang-
súlyt kapott a lehetséges legnagyobb 
ellenfelek elleni feladatok gyakorlása 
és olyan ellenfelekkel való edzőmérkő-
zések, akikkel való küzdelem minden 
stílusú ellenfélre felkészülést jelentett. 
Sok videó elemzést kellett elvégez-
nünk, ami szintén nagyban hoz-
zájárult a Vb arany és ezüstérem 
megszerzéséhez.
Nagy hangsúlyt fektettünk a mentális 
felkészítésre is, aminek sikerességét az 
elért eredmény bizonyítja.
Az alapos és kemény felkészülés után, 
az olaszországi Lignanoban megren-
dezett világbajnokságon 32-es ágról 
kellett megküzdeni a döntőbe kerülé-
sért. Az ellenfelek között volt olasz, 
ír, bulgár, ausztrál, cseh, horvát, len-
gyel, görög és mexikói nemzeti baj-

nok. 5 nap alatt végül 9 mérkőzést 
vívtunk. Volt olyan nap, amikor napi 
kettő küzdelmünk volt. A nagy fizi-
kai és mentális terhet Kinga jól bírta 
és ennek köszönhetően magabiztosan 
meneteltünk a döntőkbe.
A döntő napján két számban is érde-
keltek voltunk. A viadalok sorában a 
második mérkőzés volt a miénk. Az 
ellenfél a mexikói VALADEZ ME-
DAL SALMA ALEJANDRA volt, aki 
kemény ellenfél, hisz hatalmas ország 
bajnokaként több esélyes versenyzőt 
legyőzve került a döntőbe, de ezen 
a mérkőzésen semmi esélye sem volt 
Kingát legyőzni, KINGA végig vezet-
ve magabiztos győzelmet aratott, így 
light-contact világbajnoki címet sze-
reztünk.
Nem tudtunk sokáig örülni a Vb 
győzelemnek, mivel a hetedik mérkő-
zésen kick-light kategóriában a cseh 
POLASKOVA LUCIE-vel kellett 
megmérkőzni, aki pihenten érkezett 
és azon a napon jobb volt Kingánál, 
ezért a szoros küzdelemben Kinga a 
dobogó második fokára állhatott.
A világbajnokság befejezéseként 
megszerzett Vb-cím és Vb-ezüsté-
rem kimagasló siker, mivel Kinga az 
egyike volt azoknak, akik a magyar 
válogatott csapat tagjai közül két 
szabályrendszerben is döntős lettek. 
GRATULÁLUNK!
Végezetül átvehettük a számunkra 
megtisztelő elismerést, Pest megye 
„Év sportolója” díját, aminek azért 
örültünk, mert a megyében több ezer 
középiskolás sportoló közül elsőnek, 
legjobbnak lenni szép siker. A díjá-
tadást jelenlétével megtisztelte Kinga 
osztályfőnöke, Galambos Ágnes. Kö-
szönjük!
Az idei évben a klub működését, ered-
ményességének folyamatos fenntartá-
sát komoly akadályok is nehezítették. 
Évközben új szakami stábot kellett 
létrehoznunk, ezért reméljük, hogy 
ezek a szép eredmények is erősítik a 
jövőbe vetett hitünket. 
A beszámoló végén szeretnénk köszö-
netet mondani Szigetszentmiklós és 
Tököl Városok vezetésének az évek óta 
tartó támogatásáért, valamint a JULI-
US K9 Kft, OBO Bettermann Kft. és 
Dunaharaszti Város Önkormányzata 
anyagi támogatását, amit a VB - re 
való utazáshoz nyújtottak!

Gnyálin István elnök/vezetőedző

Az év sportolója
Sakk szakosztály: 
V. Dr. Bencze László Emlékverseny

December 27. és 30. között került 
megrendezésre az V. Dr. Bencze 
László Emlékverseny. Újra a festői 
szépségű Laffert Kúria adott ott-
hont a 7 fordulós svájci rendszerű 
sakkverseny lebonyolítására. Az idei 
versenyen rekord számú nevező volt, 
52 versenyző indult. A legfiatalabb 
résztvevő a 9 éves Tóth Tímea, míg a 
legidősebb játékos a 84 éves Baranyai 
Antal voltak. A mezőny nemzetközi-
vé alakult, hiszen érkeztek versenyzők 
Romániából, Örményországból és Ír-
országból is. 
A versenyt Schubert Gyula, a DMTK 
ügyvezető elnöke és Solymosi László, 
a Pest Megyei Sakk Szövetség elnöke 
nyitották meg és méltatták a 2014. 
március 10-én tragikus hirtelenséggel 
eltávozott FIDE-mestert. A verseny 
két fő támogatója Bencze Norbert és 
Dunaharaszti Önkormányzat.
A korábbi győztesek közül ezúttal 
csak a sorozatban harmadik első he-
lyére törekvő Torma Róbert indult. 
Két győzelemmel kezdett, majd ket-
tős vereségét követően visszalépett. 
Ezzel eldőlt, hogy új győztest kö-
szönthetünk.
Sikeresen szerepeltek, és a díjasok 
közé kerültek a DMTK ifjúsági já-
tékosai. Gonda László vezetőedző 
tanítványai jól teljesítettek: Kökény 
Norbert végig az élbolyban haladt, 
Markos Ádám veretlenül, eggyel ke-
vesebbet játszva lett díjas, míg Baski 
Barnabás győzedelmeskedett a későb-
bi győztes ellen.
Nagy harc folyt az első helyért. A 
harmadik fordulóban Markos Ádám 
került az élre, majd pedig Kökény 
Norbert. Kormos Ádám az ötödik for-
dulóban átvette a vezetést, ezt a ha-
todikban is megtartotta, s az utolsó, 
hetedik fordulónak fél pont előnnyel 
vágott neki. Ellenfele az első fordu-
lóban hullámzó teljesítményt mutató, 
majd sorozatban öt játszmát nyerő 
Bálint Vilmos volt, akinek sikerült 
legyőznie Kormos Ádámot, így idén 
először szerezte meg dunaharaszti já-
tékos az első helyet. A végeredmény 
megalkuvást nem tűrő küzdelmekben 
alakult ki.
Az első hét helyezett pénzdíjazásban 
részesült, valamint értékes különdíjak 
kerültek kiosztásra.

SAKK
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A DMTK elnöke, Kulcsár Ferenc mél-
tatta a kitűnő szervezést, ezután át-
adta a díjakat.
Fazekas György nemzetközi verseny-
bíró vezette le a versenyt immár ötö-
dik alkalommal, mindenki megelége-
désére.

Díjasok
Bálint Vilmos (DMTK) 6 pont
Kormos Ádám (BEAC) 5,5 pont
Sárosi Zoltán (Tóth L. SE) 5 pont
To Nhat Minh 
(Szigetszentmiklós SSE) 5 pont
Kökény Norbert (DMTK) 5 pont
Buzás Bertalan 
(Tapolcai VSE) 5 pont
Markos Ádám (DMTK) 5 pont
Különdíjasok: Kechumyan Ga-
gik (Örményország), Kovács István 
(DMTK), Baski Barnabás (DMTK), 
Borhy Marcell (Szombathelyi HVS), 
Tolnai József (Siketek SC), Mátyássy 
Lázár (BGSC), Baranyai Antal (Ná-
dudvar), Tóth Tímea (BGSC)

Pest megyei diákolimpia
Kitűnően szerepeltek a DMTK ifjú-
sági versenyzői a Pest megyei diáko-
limpián. Januárban kezdődtek meg 
Aszódon a Pest megyei diákolimpia 
döntői, amelyet a Pest Megyei Sakk 

Szövetség korcsoportonként két ka-
tegóriában rendezett meg; amatőr és 
versenyzői kategóriákban. Minden ka-
tegóriában az 1-2. helyezettek jutot-
tak tovább. A szakosztályból öt ver-
senyző indult és négyen a Miskolcon 
megrendezésre kerülő országos döntő-
be jutottak, ezen kívül Nagy Róbert 

(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) 
a korcsoportjában (1.kcs., amatőr, 
fiú) remekül szerepelt és 29-ből a ha-
todik helyezést szerezte meg.

Továbbjutók:
1.korcsoport, amatőr, lány: Farkas 
Sára (Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola) holtversenyes 1. hely
4.korcsoport, versenyző, fiú: Baski 
Barnabás (Szent János Katolikus Ál-
talános Iskola) 1. hely
5.korcsoport, versenyző, fiú: Kökény 
Norbert (Baktay Ervin Gimnázium) 
1. hely
5.korcsoport, amatőr, fiú: Várhegyi 
Ábel (Baktay Ervin Gimnázium) 
holtversenyes 1. hely

Schubert/Markos

Február 8. péntek 
19:00 DMTK HARASZTI SASOK - GÖDÖLLŐI SPORT-
KLUB U21 MEGYEI FELNŐTT FÉRFI KOSÁRLABDA 
MÉRKŐZÉS
Február 9. szombat 
9:00 – 18:00 HALOM KUPA NEMZETKÖZI KARATE 
VERSENY SEIZAN KARATE-DO SPORTEGYESÜLET 
SZERVEZÉSÉBEN
Február 22. péntek 
19:00 DMTK HARASZTI SASOK - KVSE KÉMÉNYEK 
MEGYEI FELNŐTT FÉRFI KOSÁRLABDA MÉRKŐ-
ZÉS
Február 24. vasárnap 
14:00 DMTK - PÉNZÜGYŐR SE IFJÚSÁGI FIÚ III. 
OSZTÁLYÚ KÉZILABDA MÉRKŐZÉS                     16:00 
DMTK - PÉNZÜGYŐR SE NBII-ES FELNŐTT FÉRFI 
KÉZILABDA MÉRKŐZÉS
Március 8. péntek
20:15 DMTK HARASZTI SASOK – BKG-VERESEGY-
HÁZA MEGYEI FELNŐTT FÉRFI KOSÁRLABDA 
MÉRKŐZÉS
Március 9. szombat 
14:00 DMTK - KIKI SPORT IFJÚSÁGI FIÚ III. OSZTÁ-
LYÚ KÉZILABDA MÉRKŐZÉS                      
16:00 DMTK - KIKI SPORT NBII-ES FELNŐTT FÉRFI 
KÉZILABDA MÉRKŐZÉS                      

DUNAHARASZTI
SPORTCSARNOK

Dunaharaszti Sportcsarnok Programnaptár
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40 éves a Kőrösi Csoma Iskola
Kőrösis emlékek
1987. januárjában kerültem Dunaharasztira. S mint oly 
sokan, „gyütt-maradt” lettem. Azóta Dunaharaszti és 
lakosai fontosak lettek számomra.
Akkor csak a Kőrösi Csoma Sándor általános Iskolában 
volt szabad pedagógus álláshely. Nagyon izgultam a 
bemutatkozásnál (bár már 12 év pedagógus munka állt 
mögöttem), de Rita néni (Török Attiláné) az akkori 
igazgató nő nyugtatott. Kérdezgettek, „firtattak” a fiatal 
pedagógusok /Lehel Endre, Kulcsár Ferenc/– vajon ki 
lesz az új kolléga? Megfelel-e az iskola mentalitásának? 
Úgy látszik igen, mert értesítettek, hogy felvettek. 
Nagyon jó volt a hangulat az iskolában. Sok fiatal 
dolgozott itt, akik rengeteg ötlettel, hatalmas lendülettel 
mindent meg akartak oldani. Mindenki az iskoláért élt. 
Szinte mindannyian egymást segítő, jó barátok lettünk.
Emlékszem…, .milyen is volt az iskola?. Egyszerű, kis 
tornateremmel, „királydinnyével telt udvarral, poros 
focipályával. Volt egy hatalmas elkerített , gazos ülepítő/
derítő rész, amit semmire nem lehetett használni / ma itt 
van a sportpálya/.
Két műszakban dolgoztunk, ami azt jelenti: délelőtt és 
délután is tanítottunk. A gyerekek mégis szerettek ide 
járni. Takarítottunk,”kertet” alakítottunk ki, jégpályát 
készítettünk Farkas Kati néni vezetésével. Éjszakákon 
át, egymást beosztva /családtagok segítségével/ 
locsoltuk, kezeltük a jégpályát, főztük a teát, hogy a 
gyerekeknek jobb legyen. Turák Ibi néni kezdte el a sí 
táborok szervezését. Sikerült sok Dunaharaszti lakost 
„megfertőzni” ezzel a sporttal. 
Az elsők között vettünk részt két éven keresztül a 
Challenge day 24 órás országos sportnapon, amin az 
egész várost próbáltam megmozgatni társak segítségével. 
1985-ben beindult a nemzetiségi német oktatás. 1992-
től emeltszintű testnevelési osztályban is tanulhattak a 
nebulók. Mivel kezdtük „kinőni” az iskolát, hétvégeken 
új tantermeket, tornaszobát, szertárt alakítottunk ki 
családtagjaink segítségével. 
2000-ben, amikor Zimmermann Anna (Cimi néni) 
lett az igazgató, segítőként maga mellé választott 
igazgatóhelyettesnek, ami 13 évig tartott. Komoly 
tervekkel, nagy lendülettel kezdtük vezetői munkánkat. 
Megalakult az alapítvány. Megépült a szaletli, 2001-ben 
a sport udvar, 2004-ben a tornacsarnok, majd a játszó 
udvar. Füvesítettünk, fákat, bokrokat ültettünk. Szépült 
kívül-belül az iskola. Célunk az iskola oktatási-, nevelési 

színvonalának emelése volt. A különféle tanulmányi- és 
sportversenyeken egyre több és jobb eredményt értek 
el tanítványaink. Iskolai sportnapokat, versenyeket 
rendeztünk a csatorna parton. Tanár-diák meccseket 
játszottunk több sportágban. Egyre több nyári táborban 
vehettek részt a tanulók. Kialakult az iskola egyenruhája, 
jelvénye. Színvonalas volt a Betke néni vezette irodalmi 
színpad minden előadása. Rendkívül sikeres volt az 
országos Kőrösi Verseny, amit mi rendeztünk. Vargáné 
Hunya Kati néni által írt és betanított, a Kőrösi Csoma 
Sándor életét bemutató színdarab fantasztikus élményt 
nyújtott gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Egyre jobb 
volt büszke „Kőrösisnek” lenni!
Próbáltunk jó kapcsolatot teremteni a gyerekekkel, 
a szülőkkel, a többi iskolával. Közös, jó hangulatú 
programokat szerveztünk. A kollégák számára 
színházbérletet vettünk, kirándulásokat szerveztünk 
az ország minden tájára. Sőt Szlovákiába és Bécsbe 
is eljutottunk együtt. Igazán jó volt a kapcsolat a 
takarító nőkkel, a konyhásokkal és egyéb beosztottakkal. 
Részt vettek a kirándulásainkon, jöttek a Márton napi 
bolondságokra, a karácsonyi vacsorákra, az évzáró 
ebédekre. 
A 40 pedagóguspályán eltöltött évben, számomra mindig 
a gyerekek voltak a legfontosabbak, rengeteg szeretetet 
kaptam tőlük. Valamennyi osztályomra szívesen 
emlékszem!
Tanítványaim Országos tanulmányi-, atlétika és egyéb 
sportversenyeken /grundbirkózás, futball/ vettek részt 
kitűnő eredménnyel. Büszke vagyok, hogy atlétáim 
többször nyertek csapatban és egyéniben egyaránt 
Országos Diákolimpiai Versenyeket! 

Bár már öt éve nyugdíjba vonultam, nagy öröm számomra, 
ha bármikor, bárhol felismerjük és szeretettel üdvözöljük 
egymást a volt tanítványokkal, szüleikkel! Köszönet érte! 

Most unokáim járnak ebbe az iskolába. Remélem őket is 
megérinti az „iskola szelleme” és
a jövőben továbbra is büszkék lehetünk a Kőrösi név 
hallatán!

Szeretettel emlékeztem:

Kovácsné Tarr Kornélia, Nelly néni
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A Baktay tér 3/A. szám alatti épület megha-
tározó a városkép szempontjából, ezért a ter-
vezéstől a megvalósításig különös gondossággal 
járt el mind a tulajdonos, mind a kivitelezők, 
mind az önkormányzat képviselői. 

A Suri-Ház (az elnevezés a tulajdonosokra, Du-
naharaszti egyik ismert családjára utal) szűk 
egy év alatt készült el, és létrejött benne mind-
az, ami méltóvá teszi arra, hogy a város főteré-
nek hangsúlyos épülete legyen. A legkorszerűbb 
anyagokból épült, megújuló energiával műkö-
dik, látványos küllemű, de szervesen illeszkedik 
a Baktay tér képéhez. Mintegy lezárja annak 
délkeleti sarkát, ugyanakkor meg is nyitja a Dó-
zsa György út felé. Alsó szintjén magas minő-
séget képviselő üzletek találhatók, míg a felső 
szinten lévő lakásokat cégeknek, irodáknak ter-
vezik bérbe adni. A tulajdonosnak ugyanis az a 
törekvése - és ez találkozik a város vezetésének 
szándékaival is -, hogy magas szintű szolgálta-
tásokat vonzzanak be a város központjába. 

Az udvarban február 4-én nyílik egy, a legkor-
szerűbb eszközökkel felszerelt fogászati magán-
rendelő is, amelyben dr. Bóta István, fogorvos, 
várja a pácienseket, aki már 24 éves szakmai 
tapasztalattal rendelkezik.
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Pataki Lilla  négy évvel ezelőtt kez-
dett el táncolni az After School 
Tánc-és Sportegyesületnél, azóta 
számos kiemelkedő eredmény tudhat 
magáénak. 
Tudását Akadémiai program segít-
ségével- balett, latin, street táncok - 
és akrobatika tanulással kiegészülve 
fejleszti évről - évre a  tanárai segít-
ségével.
Koreográfusa Szabó Timea, min-
dig alázatra, szorgalomra, kitar-
tásra, küzdelemre és a folyama-
tos tanulásra  bíztatja Lillát, 
ami hozzásegíti  az eredmények 
és álmai elérésére.
A versenyeken kívül  professzionális 
táncprodukciókban, showk-ban és  di-
vatbemutatókon is szerepel Lilla, ahol 
a komplex tánctudását tudja kibon-
takoztatni. 
Tánciskolán belül  lehetőség van, a 
Ferencvárosi Tornaclub akrobatikai 
szakosztályán tanulni .. Lilla 3 éve 
Szabó Nikolett szertorna edzőjével 
dolgozik,   kitartóan végzi a felada-
tokat amit  a  táncában is tud hasz-
nosítani. 
Számos eredményt ért már  el fiatal 
kora ellenére: 
Többszörös Országos Bajnoki cimet  
képvisel  4 hazai tánc szövetségnél

Több nemzetközi tánc versenyeken 
vett részt: 
2017-ben Zágrábban az Európa baj-
nokság 1 helyezettje lett 
Idén kvalifikált a Milánóban  meg-
rendezett  World dance talents cup  
2018 Világbajnokságra és  képviselte 
hazánkat. Fantasztikus eredménnyel  
hip-hop showtánc kategóriában bron-
zérmes lett. Hatalmas büszkeség volt 
látni a dobogón!
2018. november 25.-én egy táncver-
seny sorozaton vett részt , melyen 
solo táncával 1 helyezést ért el , tánca 

legtöbb pontszámot kapta. Valamint   
Országos Bajnoki cimmel jutalmaz-
ták. Ezzel kijutott a decemberben 
megrendezett tánc Európa Bajnok-
ságra. 
Nagyon köszönjük  a Kőrősi Csoma 
Sándor Általános Iskola Igazgatónő-
jének Weinber Róbertnénak és Lilla  
összes tanárainak, valamint  osztály-
társainak hogy hozzá segítették ehhez 
a csodálatos eredményhez, és mindig 
mindenkor pozitívan és  segítőkészen  
álltak hozzá így megvalósulhatott  
„kis álma.”

Tánc az életem

Hétfőtől  - péntekig 12-15 óra között svédasztalos ebédet kínálunk korlátlan ételfogyasztással: 1790 Ft/fő.

Vasárnap bővített svédasztal, ugyancsak 12-15 óra között: 3100 Ft/fő, gyermekeknek kedvezmény.
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BM ORSZÁGOS KATASZTRÓ-
FAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT 
KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉ-
KENYSÉGET ELLÁTÓ IGAZGA-
TÓHELYETTESI SZERVEZET 
PEST MEGYEI ELLÁTÁSI CSO-
PORT 
Tájékoztató a kéményseprő ipari szol-
gáltatás lakossági igényléséről 
IDŐPONTRA LEHET HÍVNI A 
KÉMÉNYSEPRŐKET A CSALÁDI 
HÁZAKHOZ! Tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy 2018: január elsejétől a 
családi házban (egylakásos ingatlan-
ban) élők közösen egyeztetett időpont-
ra kérhetik a keményseprést, illetve az 
ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás 
igénylése az, élet- és vagyonbiztonság 
érdekében javasolt. Figyelem! Az in-
gyenes kéményseprő-ipari sormunka 
igénylése időpontfoglalással történik, 
amelyre interneten, telefonon vagy 
személyesen van lehetőség. Fontos 
tudnivalók:  A gyors és egyszerű ügy-
intézés érdekében, korszerű internete-
setes felületen is lehet időpontot fog-
lalni kéményseprésre! 

Interneten: http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolga-
lat linken
E-mailben: levelét a kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre 
küldve. 
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: 
a 1818-as hívószám tárcsázása után a 
9-es, majd az 1-es nyomógombot meg-
nyomva, a jelentkező ügyintézőnél.
Személyesen: ügyfélfogadási időben 
várja a Pest megyei ellátási csoport, 
Törökbálint Raktárvárosi út I. szám 
alatt. Ezeken a felületeken az egylaká-
sos ingatlan (zömmel családi házak) 
tulajdonosa egyeztethet időpontot az 
ingyenes kéményseprői sormunka el-
végzésére.
A kéményseprő-ipari szolgáltatás a 
megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ságokon és a katasztrófavédelmi ki-
rendeltségen keresztül nem intézhető! 
Kérjük, megkereséseiket kizárólag a 
fenti elérhetőségeken tegyék meg! BM 
OKF GEK Pest Megyei Kéménysep-
rő Ellátási Csoport Tájékoztatom, 
hogy….DUNAHARASZTI……települé-
sen (Munkanapokon 07:30-15:30) 

Kurucz József (06-30-347-8018) 
Szőllősi Rihárd (06-70-644-2370) 
látnak el kéményseprő-ipari feladatot.

Tájékoztató a kéményseprő ipari szolgáltatásról

Február 16
Délelőtt  óra9

A Nomád kempingben
Kizárólag káposztás ételek versenye 

Jelentkezés: Janák Farkas 06 30 469 9207

Lehel Endre 06 20 385 03 44 .                     .

Farsangi jelmezverseny, 
csapatonként minimum 1 ember részvételével...

K2
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2018. november hónapban 
elhunytak névsora
Balog József  élt 69 évet
Bíró Andrásné  élt 81 évet
Fülöp József Gyula élt 76 évet
Kékes Jánosné  élt 94 évet
Laczkó Béláné  élt 94 évet
Lindwurm Antalné élt 95 évet
Mészáros Lászlóné élt 90 évet
Nagy Kálmánné  élt 66 évet
Pájer Lajos  élt 89 évet
Somogyvári József élt 63 évet
Szabó Lajosné  élt 80 évet
Székely Éva Ildikó élt 79 évet
Torgyik Pálné  élt 86 évet
Vígh István  élt 63 évet
Weinber Mátyás élt 90 évet

2018. december hónapban 
elhunytak névsora
Balogh István  élt 48 évet
Barta Gábor Istvánné élt 74 évet
Bognár Béla  élt 68 évet
Bődi Antalné  élt 93 évet
Dancsó Istvánné élt 75 évet
Dandár Györgyné élt 84 évet
dr. Erdey György Sándor élt 65 évet
Firnigl Márton Mihály élt 69 évet
Gazsi Sándorné  élt 79 évet
Göbölyös Gáborné élt 85 évet
Ilisz Bálintné  élt 74 évet
Jakab János Ferenc élt 69 évet
Juhász Imréné  élt 63 évet
Kelemenné Jelfi Emőke élt 63 évet
Kóródi Károlyné  élt 78 évet
Kreisz Lászlóné  élt 77 évet
Kreisz Mihályné  élt 65 évet
Lantos István  élt 76 évet
Losonczi Tamás  élt 43 évet
Mayer Mátyás  élt 65 évet
Nagy Pálné  élt 66 évet
Pillmaier György élt 65 évet
Portik-Lukács Csaba élt 61 évet
Schmidt Józsefné élt 82 évet
Susányi Jánosné élt 74 évet
Svéger Józsefné élt 78 évet
Villányi Tamás  élt 46 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

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. november hónapban 
születettek névsora
Demeter Luca Sára 11. 04.
Lázár Bálint  11. 07.
Nagy Laurent Rikardó 11. 08.
Bánfi-Paczolay Liza 11. 09.
Veres Hanga  11. 09.
Töreki Balázs  11. 10.
Bujtor Dávid András 11. 11.
Szőllősi Kloé  11. 12.
Miklós Anna Sára 11. 18.
Papp Zsolt Alex  11. 20.
Gebei Bence  11. 23.
Boldog Luca  11. 27.
Csizmadia Karsa Bánk 11. 30. 

2018. december hónapban 
születettek névsora
Sztankovits Vivien 12. 01.
Bagdi Bálint  12. 03.
Bezzegh Zuriel Zoltán 12. 04.
Radnai Dávid  12. 05.
Nothof Mira  12. 06.
Kovács Zalán  12. 07.
Hauser Zente Ferenc 12. 10.
Mannheim Dorka 12. 10.
Apró Milán  12. 11.
Zsom Levente  12. 11.
Rjabkó Eszter  12. 13.
Bihari Natália  12. 14.
Staszkiv Dávid  12. 14.
Takács Emma Nóra 12. 14.
Oberfrank Dániel 12. 15.
Rőth Bálint  12. 15.
Juhász Regina  12. 20.
Kovács-Bánk Liliána 12. 20.
Kéméndi-Sallai Bende 12. 21.
Szatmári Ákos  12. 21.
Réder Laura  12. 27.
Ács András  12. 30.
Kalóczkai Zsombor 12. 30.
Le Roux Katalin  12. 31.
Szabó Laura  12. 31.

Közélet

„Addig vagy boldog, míg van aki szeret,
aki a bajban megfogja kezed, s hogy 
milyen
fontos is volt neked csak akkor érzed,
ha nincs már veled!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett
Édesapánkat Weinber Mátyást elkísérték 
utolsó útjára és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
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Akác tűzifa 3200 ft/mázsa kugli
Vegyes kemény 2900 ft/mázsa kugli
Hasított + 200 ft/ mázsa
A tűzifa erdei köbméterre is
(1m×1m×1,7m), 
és kalodára is megrendelhető!
Garantált mennyiség!
Hívjon bizalommal!
Rönkhasító Kft.

Tűzifa akció!

06 70/605-4678

 Hamily Étterem és Kávézó 

Változatos étlappal és hamarosan nyíló teraszával
várja vendégeit minden nap 12 órától 22 óráig. 
Dunaharaszti, Fő út 58.        Tel: 06-30-357-1035

Hamily, ahol Ön is családtag
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A lassan múló tél egyik nagy ajándé-
ka szinte minden téli sportot kedvelő 
korosztálynak a jégpálya megnyitása 
volt a dunaharaszti piac téren. Évek 
óta visszatérő kérés volt a lakosság ré-
széről, miért nincsen nálunk jégpálya?
Hát most lett! -  2018. december 
01-től 2019. február 03.-ig állt ren-
delkezésre elsősorban Dunaharaszti 

lakosságának,de nem utasították el 
a környező településekről idelátoga-
tókat sem,ezzel is példát mutatva a 
város nyitottságáról.   
Lett,-   és óriási sikere lett! Az igény-
bevétel nagyságára a jégpálya megál-
modói sem számítottak.  A számok 
önmagukért beszélnek:  napi átlagban 
300 főt regisztráltak, összességében 
mintegy 3000 fő használta . Déle-
lőtt 8-14 között az iskolás csoportok 
tarthattak szabadtéri testnevelésó-
rát, majd az egy órás karbantartási 
munkálatokat követően 15-20 óráig 
bármely korosztály szabadon használ-
hatta a jeget.  Kedd esténként kor-
csolyasuli várta azokat a tanulni vá-
gyókat, akik most kezdtek ismerkedni 
a jéggel. Két tapasztalt jégkorong já-
tékos Martonosi Zsolt és Fülöp Zoltán 
a Justitia Szittya Jégkorong Egyesü-

let tagjai   önkéntes munkában vál-
lalták a tanítást. Ezúton is köszönjük 
nekik városunk jégrajongói nevében.
Lett,- mert önkormányzatunk felvál-
lalta, s  finanszírozta a pálya teljes 
felállítását és működtetését!Ennek 
köszönhetően azt mindenki ingyene-
sen vehette használatba. Fizetni csak 
a korcsolyacipővel nem rendelkezők-
nek kellett, amennyiben ott béreltek 
cipőt.  A délelőtti iskoláscsoportok 
tanulóit az önkormányzat még ettől 
is mentesítette, hiszen a tanulóknak 
a cipőt is ingyenesen biztosította a 
pályához. 
Lett,- és ezzel kibővült a téli sportok 
kedvelőinek a mindennapi sportolási 
lehetősége. Nem kellett várni a nagy 
mínuszokra, a Kis-Duna vizének befa-
gyására, itt biztonsággal lehetett ha-
sitani a jeget. A biztonságos használ-
hatóságnak is köszönhetően ezt nem 
csak a profi korcsolyázók vehették 
igénybe. Láthattunk apró emberkéket 
kik némelyike még a járással is csak 
alig barátkozott meg s itt egy tejesen 
új mozgásformát sajátíthattak el. A 
jéggel való ismerkedésük elején még 
talán többször érintették azt kézzel, 
lábbal vagy épp fenékkel mint a kor-
csolya élével, de kitartásuk meghozta 
gyümölcsét, ma már biztos lábakon 
határozott mozdulatokkal siklanak a 
jégen a jövő bajnokai.
Lett,- és most a bezárás közeledtével 
szomorúan veszik tudomásul rajongói, 
hogy meg kell válni tőle.  Akik hasz-
nálták, s akik csak kísérőként jöttek 
ki mind megkedvelték a pályát, annak 
hangulatát, melyet ötletesen egészí-
tett ki a büfé padokkal, asztalokkal, 
ahol megpihenhetett a fáradt sportoló 
s a forralt borozó nagypapa is.
A jövő télre várjuk vissza a jégpályát!

Fényes István

Jégpálya Dunaharasztin
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Síkölcsönző
és Uszodatechnika

- Síbox bérlés
- Sí és Snowboard kölcsönzés
- Szerviz (élezés, waxolás, javítás)
- Korcsolya bérlés, élezés
- Téli kiegészítők
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Riasztó, Tűzjelző, Kamerás rendszerek telepítése, távfelügyelete 

Tájékoztatjuk kedves jelenlegi és leendő ügyfeleinket, hogy 2019. Február 01-től. a 
Dunaharaszti, Szent István utca 2. szám alatti irodában vagyunk megtalálhatóak. 
Telefonszámaink változatlanok: 06 70 3333 541, 06 24 537-690  
 
 
 

Dancsóné Marikára emlékezve

Szomorú nap. 2019. január 4. Délelőtt 11 óra. Temetés. 

Reszketős, hideg téli napon, meleg szívvel családtagok, 
barátok, ismerősök vettük körül a ravatalozót, hogy 
elkísérjük utolsó földi útján Dancsóné Marikát. Nem 
vettünk végső búcsút, mert a végső szó nem illik ide, 
mert mi nem felejtünk. Mi nem felejtünk.
Hiába teltek el évtizedek, mi régi munkatársaid 
örömködve üdvözöltük egymást, de remegve összeszo-
rult a szívünk a kíméletlen, kegyetlen, szaggató való-
ságtól, hogy drága Marika a Te kezedet nem tudjuk 
megszorítani és a régi meleg barátsággal nem tudunk 
magunkhoz ölelni. Nem bírtunk. Ezt Te sem akartad 
volna, ez nem egyezne a Te vidám természeteddel. 
Emlékeinkben mosolygós arcodat látjuk és a régi közös 
emlékekről csevegünk Veled. 
Drága Marika! Ahol most vagy ott legyen béke, ott le-
gyen nyugalom, ott legyen megnyugvás. Miért? Azért, 
mert Te vagy ott, ahol egykor mi is leszünk, akkor 
megszorítjuk a kezed és a régi meleg barátsággal ma-
gunkhoz ölelünk. Valahol! Valamikor!

Szomorú nap. 2019. január 4. Délelőtt 11 óra. Temetés.

Ady István

ELTÜNT
A Bezerédi lakóparkból kb. 4 hete eltűnt barnásszürke cirmos 
ivartalanított lány cicánk. A nyakán LILA VIRÁGOS NYAKÖRV et viselt. 
Minden segítséget hálásan fogadunk a 06-20-5234-314-es telefonszámon!



www.dunaharaszti.hu

NEKEM VANNAK 
A LEGJOBB ÜGYFELEIM. 
NEKIK MEG A LEGJOBB 
AUTÓIK.
 

Újházi István, használtautó-értékesítő
Porsche M5
Mi az arcunkat is adjuk autóinkhoz: a Das WeltAuto sikere a bi  za-
lomra 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 kínálatunk-
ban 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, ga-
ranciákkal rendelkező használt autót a Das WeltAuto kínálatából! 

KERESSEN MINKET!
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8148, www.porschem5.hu
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TUDJA, MI AZ  A VEZÉRMŰTENGELY
    SZIMERING?

NEM IS KELL.

A 69 990 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 2019. 03. 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

69 990 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.
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