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Több százan örülhettek együtt
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Már 22 éve 
számíthat ránk!

Már 22 éve 
számíthat ránk!

2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. Telefon: 06-24-531-500
www.steptravel.hu   info@steptravel.hu Nyitva: H.-P.: 9-18h

Honlapunk online szolgáltatásai: biztosítéskötés,egyéni 
szállásfoglalás,  autóbérlés,  kiválasztott utazáshoz ajánlatkérés.

Az EUB Zrt. Utasbiztosításai irodánkban köthetők

STEP UTAZÁSI IRODASTEP UTAZÁSI IRODA

Eng.sz: U-000972

 Ajánlatkéréseiket az info@steptravel.hu e-mail címen vagy a
06-24/531-500-as telefonszámon várjuk! 

Az ár tartalmazza: jelzett közlekedést, megnevezett szállást megadott ellátással,
magyar idegenvezetést, transzfereket Az ár nem tartalmazza: repülős utazás esetén

illetéket, sztornó- és utasbiztosítást, fakultatív programokat, esetleges vízumot

  

A Plitvicei Nemzeti Park varázsa

Krakkó-Zakopane-Wieliczka-Auschwitz

Mandarinszüret a Neretva mentén

Herkulesfürdő-Kazán-szoros  

Prága-Telc-Kutna Hora   

Dolomitok-Garda-tó-Tirol & Gesztenye ünnep

      

Salzkammergut Tirollal fűszerezve 

Toszkána varázsa   

Isztambul, a Boszporusz metropolisza

Nápoly repülővel   

Nyárbúcsúztató Cipruson   

Hosszú hétvége Taorminában   

London-Stonehenge-Windsor  

Hosszú hétvége Lisszabonban  

Nagy török körutazás   

Andalúzia csodás kincsei  

Tenerife: Az örök tavasz szigete   

Szilveszter Rijekában

Szilveszter a Garda tónál  

Szilveszteri forgatag Milánó- Bergamo    

Szilveszter a Székelyeknél  

10.21-23.  busz, hotel 3* R  

10.31-11.03.  busz, hotel 3* R  

10.17-20.  busz, hotel 3* R  

10.23-26.  busz, hotel 3*, FP  

10.24-27.  busz, hotel 3* R  

     10.19-22.  busz, hotel 3* R   

10.23-27.  busz, hotel/panzió R 

10.21-25.  busz, hotel 3*, FP 

10.30-11.04.  repülő, hotel 4* FP 

10.12-27.  repülő, hotel 3*, FP 

11.07-10.  repülő, hotel 3* FP 

10.26-29.  repülő, hotelé 3* R 

10.30-11.03.  repülő, hotel 3* R 

10.25-28.  repülő, hotel 3* R 

10.21-30.  busz, hotel 4* FP 

10.17-22.  repülő, hotel 3*, FP 

10.30-11.06.  repülő, hotel 3* FP 

12.29-01.01. busz, hotel 3* FP  

12.30-01.02.  busz, hottel 3* R 

12.30-01.02.  busz, hotel 3* R 

12.29-01.02.  busz, vendégház FP 

47.900 Ft 

49.900 Ft  

54.900 Ft  

59.900 Ft   

54.900 Ft

     69.900 Ft 

79.900 Ft

86.900 Ft 

112.500 Ft  

139.900 Ft

147.000 Ft   

148.800 Ft  

149.900 Ft

158.500 Ft 

194.900 Ft

209.900 Ft

248.000 Ft   

64.190 Ft    

74.900 Ft

75.900 Ft    

82.990 Ft

AKTUÁLIS VÁROSLÁTOGATÁSAINKBÓL, KÖRUTAZÁSAINKBÓL VÁLOGATVA   

2330 Dunaharaszti
Arany János utca 3.

Tel.:+36-70 364 4234

Nyitva: H-P 12-18h
Szo. 9-14h

Bemutató üzletünkben több mint  választható.2600 tapéta
Egyedi tapéták mellett klasszikus, modern, 3D hatású,
gyermek és design. Katalógusainkban megtalálja saját
igényeinek megfelelő tapétáját. Belső tereinek kialakítását
kiegészítheti 3D hatású falpaneleinkkel, egyedi díszléceink-
kel és üvegmozaikjainkkal. Üzletünkben az ingyenes
szaktanácsadás mellett szükség szerint szakmai kivitele-
zéssel is szolgálunk.                                                          .   

DUNAHARASZTI HÍREK

SZEMÉLY ÉS 
KISTEHERAUTÓK 
JAVÍTÁSA

ELÉRHETŐSÉGÜNK:
Taksony, Alkotmány utca 1-3.

www.ml-car.hu
Tel.: 06 20 220 6059
E-mail: ml-car@ml-car.hu

AUTÓKLÍMA JAVÍTÁS
ÓZONOS KLÍMATISZTÍTÁS
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További beruházások

További beruházásokról tárgyalt a 
Coca-Cola ügyvezetőjével dr. Szalay 
László polgármester
A Coca-Cola elkötelezett a dunaha-
raszti gyár fejlesztése mellett, ezért 
további beruházásokra készül a kö-
zeljövőben. Mindez új munkahelyeket 
és növekvő helyiadó-bevételt jelent a 
városnak. Dr. Szalay László és Békefi 
László tárgyalásai remek hangulatban 
zajlottak. Az Önkormányzat és az 
üdítőital-gyártó cég együttműködé-
se kiváló, így mindkét fél érdekelt a 
folytatásban és abban, hogy a cég fej-
lessze itteni telephelyét. Erre a tervek 
már készen állnak, a beruházás hama-
rosan megkezdődik.

Békefi László, a Coca-Cola magyarországi ügy-
vezetője (balról) és dr. Szalay László, Dunaha-
raszti polgármestere

Fecskefészkek

Fecskefészkeket telepített 
az Önkormányzat
"Mostanában olvastam arról, hogy 
több helyen leverték az országban a 
fecskefészkeket. Itt van Dunaharaszti 
válasza: 47 db molnárfecske-fészket és 
10 db füstifecske-fészket telepítettünk 
a Duna utcai, önkormányzati tulajdo-
nú telephelyünkön. Munkánkat jövőre 
a fecskék is megtalálják majd, addig 
használhatja akár a többi madár (pl. 
rozsdafarkú) is. Kövessenek minket, 
mentsük meg a fecskéket! Mi nem fo-
gunk leállni, ezt megígérem!"

Óvodafelújítás

Átadták az újjávarázsolt 
Százszorszép Óvodát
Százéves épület újult meg kívül-be-
lül a Táncsics utcában mindannyiunk 
örömére, ismét gazdagodott a város 
egy gyönyörű gyermekintézménnyel. 
A megnyitó ünnepségen dr. Szalay 
László polgármester köszönetet mon-
dott a jelen lévő (és szintén beszédet 
tartó) dr. Maruzsa Zoltán államtit-
kárnak és Pánczél Károly országgyű-
lési képviselőnek a segítségért, amit a 
város fejlődéséhez nyújtanak.
Határidőre, kiváló minőségben ké-
szült el a Százszorszép Óvoda, hang-
súlyozták a szónokok, megköszönve a 
Polgármesteri Hivatal és a kivitele-
zők munkáját, és a szülők, gyerekek 
türelmét. A jól végzett munka és a 
türelem jutalma az, hogy birtokba ve-
hetik megújult és kibővült ovijukat, 
és barátságos, ugyanakkor korszerű 
körülmények között nevelkedhetnek a 
környék gyermekei.

Útépítés

Két nap alatt elkészült a Máv-Alsó 
utca felújítása
Volt, aki reggel még a kátyúkat ke-
rülgetve indult munkába, este haza-
felé tartva pedig egy tökéletes út-

pálya várta. Az Önkormányzat egy 
új technológiát, az aszfaltiszappal 
történő felületi zárást próbált ki, 
amely, úgy tűnik, bevált.
A fontos összekötő út szerepét be-
töltő Máv-Alsó utca a Paál László 
út és a Levendula utca között ké-
szült el, 850 méter hosszan és 5,5 
méter szélességben. Ezzel a környék 
megközelíthetősége és kapcsolatai 
a város többi részével ugrásszerűen 
javultak. Dr. Szalay László polgár-
mester elmondta, hogy a következő 
költségvetési évre javasolni fogja a 
Máv-Alsó városrész többi útjának - 
hasonló technológiával történő - fel-
újítását.

Pihenő park 
a Sport-szigeten

Ismét egy Sport-szigeti beruházás 
fejeződött be, átadásra került az 
Evezős utcában, a volt Nomád kem-
ping helyén kialakított Piknik Park. 
Szeptember 22-én vasárnap délután, 
a Cocklers zenekar aláfestő zenéje 
mellett kiülhettünk a park füvére, 
örülhettünk a nyár melegének utol-
só pillanatainak, beszélgethettünk 
barátainkkal, ismerőseinkkel.  Akik 
kilátogattak, sörpadokon ücsörögve, 
pokrócokon heverészve, vagy egysze-
rűen sétálva az újonnan kialakított 
stégek közt a sétányon, élvezhették 
az elsői Duna parti Piknik Parti ál-
tal nyújtott remek hangulatot. A 
délután sikere lehet garancia arra, 
hogy az ilyen rendezvényeket min-
den évben ismételni kell!

DUNAHARASZTI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Dunaharaszti - 2019. október 3



DUNAHARASZTI HÍREK

Az ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az 
előző rendes testületi ülés óta történtekről:
1. A Határ út – Kőrösi utca útfelújítása júl. 8-án befejeződött.
2. Paradicsom szigeti utak: a Ponty utca és a Tátika utca 
teljes szakasza, illetve a Búzavirág sor és a Csatorna sor egy-
egy szakaszának felújítása befejeződött.
3. Elkészült a Móricz Zsigmond utca aszfalttal történő fel-
újítása.
4. A Zöldharaszti programban meghirdetett „Fogadj örökbe 
egy fát” akció nagy sikerrel zajlott le. A nagyszámú lakossági 
igényt figyelembe véve a programot folytatjuk!
5. Szintén a Zöldharaszti Programban erdőt vásárolt – meg-
óvása céljából - az Önkormányzat a Csatorna-parton, a terü-
let a napokban a birtokunkba kerül.
6. Fecskefészkeket telepítettünk önkormányzati ingatlanokra.
7. Az Andrássy utca déli oldalának járdaépítése folyamatban 
van, a várható befejezés október vége, ezzel párhuzamosan 
megkezdődik a Némedi út déli oldalának járdaépítése is.
8. A MÁV-Alsó utca aszfaltiszappal történő zárására is sort 
kerítettünk a Temető utca - Levendula utca közötti szakaszon.
9. Folyamatban van a Szent István utcában az úthoz csatla-
kozó kiegészítő járdák építése.
10. 2019. szeptember 26-án átadásra került a Csók István utca 
és Csontváry utca kereszteződésében lévő Kalózhajós Játszó-
tér és a parkoló, annak vízelvezetésével és kerítéssel együtt.
11. Átadtuk az Evezős utcában, a Duna partján a város új 
közparkját.
12. Időközben a Szekér utcai játszótérre automata öntöző 
berendezés telepítésére került sor.
13. Teljesen felújítottuk a Százszorszép Óvodát, amelynek 
átadóünnepségén részt vett az országgyűlési képviselő és a 
köznevelésért felelős államtitkár is.
14. Folyamatban van a Rákóczi iskolában az új konyha és 
ebédlő építése.
15. A város három intézményében folytatunk energetikai fel-
újítást, melyre a szükséges forrást pályázati úton nyertük el.
16. A Bercsényi utca – Árok utca sarkán lévő elhagyott, sze-
metes ingatlan takarításáról az Önkormányzat intézkedett.
17. 5 db buszmegállóban elhelyezésre kerültek a digitális 
buszmenetrend jelző táblák.
18. Folyamatban van az okos zebrák kiépítése. A Fő úton, 
a SPAR Áruház előtti már elkészült, a többi működését a 
Magyar Közút Zrt-nél és az ELMŰ-nél folyó engedélyezési 
eljárások nehezítik.
19. Folyamatban van az A-3-as vízelvezető árok burkolása, 
várható befejezése 2019. október 31.
20. Megkezdődött a Somogyváry Gyula utcában a nyomott 
szennyvízvezeték építése, valamint a szennyvízátemelő villa-

mos- és irányítástechnikai kialakítása.
21. A Klapka utcában és a Gyóni Géza közben a beomlott 
burkolt árkok újjáépítése elkészült.
22. A Vasút utcai ivóvíz gerincvezeték elkészült, a lakossági 
bekötések is megvalósultak.
23. Közvilágítás bővítésre került sor a Jedlik Ányos utca - 
Határ út és Némedi út közötti szakaszán.
24. Első világháborús hadisírokat újítottunk fel a Városi Te-
metőben.
25. Az idei évben is megszerveztük a Városnapokat, amely 
nagy sikert hozott, minden eddiginél többen vettek részt raj-
ta. A Haraszti Búcsú eseménysorozata is rengeteg embert 
vonzott augusztus 20-án.
26. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében lezaj-
lott a nyári napközis tábor, amely június 17-től - négy héten át 
- július 12-ig tartott. Összesen 170 gyermek gazdagodhatott a 
Szolgálat által kínált színes programokkal.
27. Az idén nyáron csupán 9 gyermek részére igényelték a 
szülők az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést, amelynek ko-
ordinálásában szintén a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
vett részt.
28. Meghirdettük a minden évben kétszer – önkormányzati 
támogatással – megszervezésre kerülő őszi anyajegy- és 
prosztataszűrés időpontjait (október 4., 18., 26.). Figyelembe 
véve a lakosság széleskörű érdeklődését, szándékunkban áll 
bővíteni a szűrési napok számát.
29. A képviselő-testületi döntést követően megtörtént az Ön-
kormányzat, a Dunaharaszti Református Egyházközség és a 
Lacorma Invest Kft. közötti szerződéskötés. A tulajdonjog 
változás bejegyzését követően megkezdődhet a város új, a 
Református Egyház által építendő óvodájának tervezése és 
kivitelezése.
Ezt követően a testület döntött arról, hogy elvégezteti a Beth-
len Gábor utca csapadékvíz-elvezetési problémáit megoldó 
beruházást. Eredményt hirdettek a Felnőtt Orvosi Rendelő 
kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásban, így a beruházás 
folytatódhat tovább. Elvégezték a költségvetési rendelet szük-
séges módosításait, elfogadták a féléves pénzügyi beszámolót, 
majd döntöttek arról, hogy gyógypedagógus szakemberekkel 
erősítik meg a dunaharaszti óvodák személyi állományát. 
Döntöttek arról, hogy növelik az orvosi ügyeleti szolgálat tá-
mogatását, megerősítik a Védőnői Szolgálatot és elfogadták 
a Területi Gondozási Központ beszámolóját. Támogatták 
a Coca-Cola és a Schwarzmüller Kft. beruházási terveit, az 
Önkormányzat segíti a telephelyek bővítésének folyamatát. 
Nem kapott többséget ugyanakkor a Helyi Építési Szabályzat 
másik módosítása és egy, ingatlanok belterületbe csatolására 
vonatkozó kérelem.

A Képviselő-testület 2019. október 1-i ülése

RENDKÍVÜLI HÍR!

Megvásárolta az Önkormányzat a Be-
zerédi telep közepén, a Szivárvány Óvo-
da mellett elhelyezkedő üres területet, 
amit közösségi térré fog alakítani! Ezzel 
eldőlt, hogy az összesen több, mint 1 
hektáros ingatlan-együttesen nem épül-
nek lakóházak, de pihenőpark, játszó-
tér, sportpályák igen.
A Képviselő-testület legutóbbi ülésén 

tárgyalta azt az előterjesztést, melynek 
előkészítése már egy éve folyik. Sike-
rült végül megállapodni a terület török 
tulajdonosaival, és mivel a képviselők 
támogatták a tranzakciót, a két ingat-
lanból álló egység dunaharaszti köztu-
lajdonba kerül! A telkek alkalmasak 
egyfelől a Szivárvány Óvoda esetleges 
bővítésére, de nagyságuk miatt még így 
is elegendő terület marad majd egy új 
szabadidőpark létrehozására is. 

Önkormányzatunk eltökélt arra, hogy a 
területen a város legnagyobb közösségi 
terét hozza létre a következő években. 
Ehhez várjuk az Önök ötleteit is, 
szavazást indítunk a témában, hogy 
mit szeretnének ott látni.
Köszönöm a képviselőknek, hogy támo-
gatták az előterjesztést, és egy újabb 
ingatlannal gazdagodhatott a város!

Dr. Szalay László polgármester
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„Tisztelt Képviselő-testület!”

Így kezdődött az elmúlt 5 év (és, persze, a korábbiaké is) 
minden egyes előterjesztése, amit Önök elé benyújtottam 
(néhány esetben a bizottságok elnökei, vagy a jegyző 
tették meg ugyanezt). Ezek alapján 679 határozatot 
hoztunk és 107 rendeletet alkottunk azon a 82 testületi 
ülésen, amit az elmúlt 5 évben tartottunk. És ezeket 
sok-sok bizottsági ülés és egyéb egyeztetés előzte meg.
És a határozatok 90%-át (elnézést, hogy ennek már nem 
néztem utána pontosan) egyhangú szavazással, egyet-
értésben hoztuk meg. Egyet tudtunk érteni, mert min-
denki félre tudta tenni a személyes- vagy pártérdekeit. 
Köszönet érte Önöknek. Régóta mondják a szűkebb ré-
giónkban, hogy Dunaharaszti a béke szigete. Itt nem 
akasztják meg a város fejlődését késhegyre menő, szemé-
lyes indíttatású harcok, vagy ideológiai csatározások. Itt 
megyünk előre, fejlődik a város, mert a vezetők fejében 
rend van. Ezt hallom lépten-nyomon, és ez jóleső érzés-
sel tölt el.
Félreértés ne essék, a haraszti testületben is különböző 
habitusú és világlátású emberek ülnek. Vannak köztünk 
bal- és jobboldaliak, kormánypártiak és ellenzékiek, tős-
gyökeres és később letelepült lakók. De mindannyian el-
sődlegesen haraszti embereknek tartjuk magunkat. És 
ez a sikereink legfőbb titka, ez köt össze minket akkor, 
amikor döntéseket kell hoznunk. 

Tisztelt Képviselők!
Köszönöm Önöknek a közös sikereket. Köszönöm a Városi 
Sportcsarnokot, köszönöm a Kerekerdő Bölcsődét, az újjá-
varázsolt Százszorszép Óvodát, a parkot a Duna partján, 
az új játszótereket, a felújított intézményeket, az új utakat 
és járdákat, hogy csak néhányat említsek az elmúlt 5 év 
legnagyobb fejlesztései közül. Köszönöm, hogy támogatta-
tok, köszönöm, hogy közösen formálhattuk Dunaharaszti 
jelenét és jövőjét. Azt kívánom a városnak, hogy a válasz-
tások után felálló testület hasonló szellemben fogjon hozzá 
felelősségteljes munkájához, mint ahogy Ti tettétek.
„Tisztelt Képviselő-testület!”
Így kezdődött az elmúlt 5 év (és, persze, a korábbiaké is) 
minden egyes előterjesztése. Ez a tisztelet az, amit Önök a 
leginkább kiérdemeltek.
Köszönöm.

Dr. Szalay László polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELKEZDŐDÖTT DUNAHARASZTI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ENERGIAHATÉ-
KONYSÁGI BERUHÁZÁSA

Dunaharaszti Város Önkormányzata 2017.12.14-én sikeres 
pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Program, „Pályázatos épületenergetikai fel-
hívás a közép-magyarországi régió települési önkormány-
zatai számára” című felhívására. A projekt a Széchenyi 
2020 program keretében valósult meg. Az önkormányzat 
a 192,22 millió forint vissza nem térítendő európai uni-
ós támogatás segítségével a Dunaharaszti Mese Óvoda, a 
Városi Bölcsőde, és a Művelődési Ház épületeit újítja fel.
Projekt azonosítószáma: KEHOP-5.2.9-16-2017-00185
Jelen projekt célja a pályázatban szereplő korszerűtlen 
épületek felújításával az épületek energiahatékonyságának 
javítása és megújuló energiafelhasználás fokozására irá-
nyuló beruházás megvalósítása. Az európai uniós támoga-
tás segítségével nyílászáró csere, külső oldali hőszigetelés 
valósul meg. Mind a három épület tetőszerkezetén napele-
mes rendszer kerül kiépítésre.
A három rendszer összesen 186 db, 60 cellás 290 Wp telje-
sítményű monokristályos napelemből áll majd.
A beruházással jelentősen csökken majd az üvegházha-
tást okozó gázok kibocsátásának mennyisége, valamint az 
előzetes számítások alapján a fejlesztés mintegy évi nettó 
7 419 769 Ft rezsi megtakarítást eredményezhet.
Önkormányzatunk a környezetvédelmi prioritásokat szem 
előtt tartva törekszik a települési környezetvédelem erősí-
tésére és a környezetbiztonság növelésére is. A beruházás 
megvalósítása révén a környezeti terhelés mérséklésével 

hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környe-
zeti állapot javulásához.
A beruházással érintett helyszínek munkaterület át-
adás-átvétele 2019.08.08-án történt meg.
A beruházás tervezett befejezése 2020.05.31.

További információ kérhető:
Varga Edit, sajtóreferens
varga.edit@mailpartner.hu
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„Idén nyáron újra kimegyünk majd Dunaharasztiba, a falu 
határában húzódó ligeterdőbe. Sátrat verünk a Vadga-
lamb-tisztáson. A tájat, a félbehagyott Duna-Tisza-csator-
na partján, a buckákon tenyésző erdőt, Tornai József bará-
tom és költőtársam mutatta meg nekünk - húsz esztendeje 
már -, megosztva velünk emlékeit, szülőföldjét, gyerekkorát. 
Itt zajlik nyaranta nomád életünk, közel a főváros határához, 
az ezredvégi nyüzsgéshez, mégis az idő más tartományában, 
mert ide, a bagoly- és gerlefészkeket rejtő ligetbe nem ér el a 
civilizáció mozgalmassága. Itt más időszámítás érvényes. A 
virágok fakadásáé, a fák terebélyesedéséé, a madarak költéséé, 
a töltésoldalakban és a bokrok árnyékában rejtező gombáké. 
Gyerekeink kicsinyek voltak még, járni is alig tudtak, ami-
kor először vertünk sátrat a fák alatt. Mostanra felnőttek. 
Magunk - ahogy mondani szokták - javakorabeliek voltunk, 
mára elfutott felettünk az idő. De minden nyáron visz-
szatérünk ide, és jönnek immár felnőtt gyermekeink is, és 
jönnek nomadizálást, természetet, cserkész- és indiánéle-
tet kedvelő barátaink: a délszláv háború elől menekült író, 
a Svédországban élő autókonstruktor, a festőművész meg 
a kottagrafikus, és irodalomtörténész és az üzletember.   
Évről évre új arcok is fel-feltűnnek a táborban. Mert ki-ki el-
hozza barátját, ismerősét. Itt nem számít, ki-kicsoda volt ko-
rábban, csak az a fontos, ki pillantja meg a csatorna vize fölött 
tovahúzó jégmadarat, a fiókáit vezető vízityúkot, ki fedezi fel 
az üreginyulak buckába-fúrt járatait, ki találja a legízesebb fe-
keteribizlit, ki hallja meg először a fülesbagoly esti huhogását, 
amikor már fellobogott a tábortűz, sül a szalonna, és a távoli 
vonatfütty összekeveredik a lombokat lapozgató szél zúgásával. 
Gubbasztunk a tűz körül, ifjak és vének, és hallgatjuk Tornai 
Jóska régi történeteit. Gyerekkoráról mesél, cserkész-éveiről. 
A lápok és tavak elveszett tündérvilágáról. A régi kondalegelő-
ről, ahol most a ligeterdőnk húzódik, meg a háborúról. Első 
eszmélkedéséről és olvasmányairól. Kemény telekről és hosszú 
utazásokról. Szüleiről és más, rég elporladt hajdaniakról. Fák-
ról, virágokról és madarakról. Örömeiről és megaláztatásairól. 
Ha a tábortűz lángja kilobban, néhány újabb fahasábot do-
bunk rá, és hallgatjuk tovább a mesét, a szél zúgását, a ba-
goly huhogását és a messzi kutyaugatást. Folytatjuk időuta-

zásunkat a ligetben, az ezredvégi Vadgalamb-tisztáson”
Szepesi Attila költő sorai ezek, 1998-ban írta a Polgári Kör 
által kiadott, Tornai József A lemenő nap dombja című kö-
tetének előszavában. Azóta sok év telt el. Szepesi Attila már 
az égi kávéházban olvassa fel verseit.  Tornai Jóska, amíg 
egészsége engedte, ki-ki járt a Kálvária domb mögött fekvő 
kiserdőbe, fiával, vagy  hű barátjával, Szalai Vincével. Ag-
gódva figyelte az elmúlt évek változásait. Az utóbbi időben 
már nehezen mozdul ki otthonról, Ildikó asszony szigorúan 
ügyel az orvosi előírások betartására, hiszen Kossuth-díjas 
költőnk ősszel betölti 92. évét. Rendszeresen látogatom, vagy 
beszélünk telefonon, ilyenkor mindig megkérdi, „Mi újság a 
mi erdőnkben?”. Természet iráni olthatatlan vágya ma is vin-
né a kiserdőbe, a Csatorna partjára, a Kálvária kápolnához, 
a Vadgalamb-tisztásra. Most örömmel újságolhatom a hírt, 
hogy a szeretett táborhely, a kedves erdő biztonságban van, 
önkormányzati tulajdon lett. Talán azt is ígérhetem a termé-
szetvédő harasztiak nevében, hogy vigyázni fogunk rá. Lesz 
egy hely, ami nem csak irodalmi emlék, hanem mindannyi-
unk élménye maradhat. Tornai Jóska megkezdett története 
folytatódhat…

Gáll Sándor

A Vadgalamb tisztás 2001-ben: Középen a tűz mellett ül Tornai József, 
tőle jobbra áll Szepesi Attila

A Vadgalamb-tisztás a miénk marad

Kedves Dunaharaszti Lakosok!

A „10 millió fa” elnevezésű civil kez-
deményezés egyre nagyobb visszhan-
got kap az országban. Egy hónapja 
jött létre Facebook-csoportjuk, ma 
pedig már több tízezer követővel büsz-
kélkedhetnek. Az ötletgazda,  Bojár 
Iván András  a szervezet  Facebook 
oldalán  is a faültetés fontosságára, 
sőt elkerülhetetlenségére hívja fel a 
figyelmet, miközben cselekvésre buzdít: 
mi is csatlakozzunk a nemzetközi 
viszonylatban egyre sokasodó pozitív 
példákhoz. Itt Harasztiban is is szer-
vezünk egy faültetési akciót. Hetek óta 
munkálkodik kis önkéntes csapatunk, 
hogy megvalósíthassuk ezt a nemes 
ügyet. Úgy gondoljuk, fontos segíte-
nünk a Földnek, ahol élünk ebben a 

mostani súlyos helyzetben, amikor ég a 
világunk tüdeje. Bár kis halak vagyunk 
a hatalmas tengerben, hiszünk benne, 
hogy ha mind kivesszük a részünket so-
kat érhet a Mi munkánk is.
Erre a küldetésre hívunk titeket Ked-
ves városlakók! Aki kicsit is magáénak 
érzi a dolgot, csatlakozzon a faültetési 
programhoz, amit 2019. nov. 9-én ter-
vezünk lebonyolítani (ez az időjárás 
függvényében változhat). Amivel hoz-
zájárulhattok:
- Terület! Szükségünk lesz területek-
re, ahova elültethetjük a fákat. Lehet 
az parlagon heverő földdarab, az udva-
rod, a házad előtti üres placc, stb.
- Szeretettel várjuk a fa felajánláso-
kat is (elsősorban hazai, kertészetek-
ben vásárolt csemetéket).
- Várjuk Önkéntesek jelentkezését a 

fák elültetéséhez és szállításához.
Amit tudnotok kell!
Csak a felajánlott fákat tudjuk kiköz-
vetíteni. Nem drága díszfákat kérünk, 
a kertedben növekedő fölösleges példá-
nyokat is fogadjuk. A célunk, hogy 
minél több fa el legyen ültetve.
Minden információt megtaláltok a 
„Dunaharasztiak a tiszta levegőért „ 
facebook csoportban, illetve e-mailen 
is érdeklődhettek. 
lovasine.judit@gmail.com
Fa felajánlásokat a facebook csatornán 
kívül várjuk az alábbi e-mail címre:
marczjudit@gmail.com
Terület felajánlásokat, szállításban, 
ültetésben való segítséget pedig itt vá-
runk: lovasine.judit@gmail.com
Jelszavunk: Ültess Dunaharaszti!!!!

Paprika Judit

Dunaharaszti - 2019. október6



DUNAHARASZTI HÍREK

Gellért püspök
Gellért, eredet nevén Gerard di 
Sagredo egy velencei nemesi csa-
ládban született. Öt éves korában 
a Benedek-rendi kolostorba adták 
szülei, mert nagyon beteges volt, és 
úgy látszott, nem marad életben. A 
szülők fogadalmat tettek, hogyha a 
szerzetesek imája segít, és a fiú fel-
gyógyul, akkor Istennek ajánlják. 
Tizenöt éves lehetett, amikor apja 
egy szentföldi zarándoklatban oda-
veszett. A fiú szerzetes lett, és ekkor 
vette fel a Gellért nevet.
A fiatal szerzetes ígéretes pályát 
futott be. Bolognába ment tanulni, 
onnan tudományos fokozattal tért 
vissza Velencébe, ahol rendi elöljá-
rónak is megválasztották.
Apjához hasonlóan, ő is szentföldi 
zarándoklatra adta fejét. 1015 feb-
ruárjában indult a hajója a Szent-

földre, de egy tengeri vihar meghi-
úsította a továbbhaladást. A Szent 
András-szigeten lévő bencés ko-
lostorban kapott menedéket, ahol 
találkozott Rasian pannonhalmi 
apáttal, aki arra kérte, hogy inkább 
Magyarországra jöjjön.
Gellért elfogadta a meghívást. Elő-
ször a pécsi püspök vendége volt, 
itt találkozott Bonipert, de Aszt-
rik pécsváradi püspökkel. Mindkét 
püspök javasolta, hogy menjenek 
Székesfehérvárra, és ott ismerked-
jen meg Istvánnal, a magyarok ki-
rályával. Megtörtént a találkozás, 
melynek eredménye az lett, a király 
rábízta a 8 esztendős Imre herceget, 
legyen a nevelője. Később remetei 
magányba vonult a Bakonyba, de 
ott sem maradhatott soká, mert Aj-
tony legyőzése után tizenhat áldásos 
évet töltött Csanádon, mint szerve-
ző püspök.

István király halála súlyos csapást 
jelentett az egyházépítő munkára. 
A kitört pogánylázadások megren-
dítették az addig keservesen szerve-
zett államot. Békeküldöttségbe in-
dult, amikor a pogány Vata csapatai 
megtámadták, és a Kelen-hegyről a 
Duna mélyébe taszították.
1046-ban halt meg, emlékét a budai 
Gellért hegy örzi.

Varsányi Ferenc

A kereszténység nagyjai

Október 11. péntek, 18 óra
MANFRED KARSCH festőmű-
vész 
kiállításának megnyitója
Bevezetőt mond, és saját verseiből 
olvas fel  Prof. Dr. Bradean-Ebinger 
Nelu a Corvinus  egyetem professzora
Közreműködik a Blumenstrauss kórus

Október 17. csütörtök, 18 óra
FILOZÓFIAI KÁVÉHÁZ
Interaktív találkozások Sárközi Zol-
tán moderálásával

Október 18. péntek, 18 óra
IRODALMI SZALON 
A művészet története másképpen I.
Arnóti András előadássorozata I.

Október 25. péntek, 18 óra
TESZÁR ÁKOS fotóművész
kiállításának megnyitója

Megnyitja Lehel Endre képzőművész
Közreműködik: Bolba Éva, Szili Ró-
bert és Pengő Csaba

Október 27. vasárnap, 17 óra
VIVA LA VITA 
Hegyek, mezők nedveinek zenés él-
vezete. Bérletes hangversenysorozat 
borkóstolóval (II. előadás)

November 8. péntek 18 óra
PÁRBESZÉD
Lehel Endre és Volker Schwarz kiál-
lítása
Megnyitja: Botár László festőművész

Részletek és további programok a 
weboldalunkon: www.laffertkuria .hu
Kövessen minket a Facebookon: face-
book.com/laffertkuria/

Laffert Kúria októberi programajánló
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Október a legszínesebb hónap! Hely-
ismereti sétánk ezúttal a Paál László 
utcát célozza meg és egyúttal felele-
venítjük a névadó művész életrajzát 
is. „Mintegy 1500 méter hosszú út a 
Petőfi-telepi városrész és a MÁV-alsó 
lakóterületek határán. Fontos átmenő 
útként összeköti az alsóvárosi Teme-
tő utat az iparterületen lévő Ganz 
Ábrahám úttal.”- írja Dr. Helméczy 
Mátyás helytörténész a Dunaharaszti 
változó város az ország szívében című 
könyvében. 
140 éve hunyt el PAÁL LÁSZLÓ 
(Zám 1846. július 30 - Charenton 
1879. március 04.) Az alig harminchá-
rom évet élt ifjú a legnagyobb magyar 
realista tájképfestő volt. A fiatalon 
elhunyt művész ravatala mellet han-
gosan zokogott – a már akkor világ-
hírű - Munkácsy Mihály. Siratta a 
jóbarátot, az érzékeny lelkű művész-
társat, a zseniális, meg nem értett 
festőt és a majd idegen földben por-
ladó magyar honfitársat. Miért nem 
volt Paál László életében sikeres? Ma 
- ha élne - egyike volna a világ legna-
gyobb mestereinek. Mert úgy festette 
meg az erdőket, hogy szinte érezzük 
lélegzésüket. Szerette a természetet, 
különösen a fákat. Már kisgyermek 
korában Erdélyben, – Zámon, ahol 
született,- megcsodálta a rengeteget, 
a lelkébe belevésődött zsongása, sötét, 
titokzatos szépsége, illata. Bécsi, hol-
landiai, düsseldorfi, müncheni, angliai 
tanulmányok után 1872-ben telepe-
dett le Franciaországban, ahol kizá-
rólag tájképábrázolással foglalkozott. 
A fontainebleau-i erdőben, Barbizon-

ban sokan megfordultak. Az európai 
tájábrázolás első plein air kísérletei is 
ehhez a faluhoz kötődnek. Paál Lász-
ló művészete a híres barbizoni festők 
eredményeit egyéni vonásokkal, ma-
gyar érzelemmel, az éjsötétben meg-
jelenő fény drámájával,  érzékeny 
intuícióval, mélybenéző vágyakkal és 
életérzéssel, professzionális kvalitás-
sal gazdagította. Jóval halála után, 
1902-ben, a Nemzeti Szalonban meg-
rendezett életmű-kiállítása méltó mó-
don mutatta be művészetét. Talán a 
jellegzetesem nemzeti sajátosság mi-
att maradt ismeretlen idegen Európa 
nyugati felén, míg Magyarországon 
hamarosan híressé és elismertté vált 
lélekbenéző, melankolikus érzésvilágú 
művészete, amely túlmutatatott a tá-
jábrázolás keretein. Művészi hatása a 
mai napig kimutatható a magyar táj-
képfestészetben. 
A könyvtár a legjobb hely a világon! 
Csak besétálsz; itt mindenki azonos 
elbánásban részesedik: tájékozódni 
lehet a világ dolgairól, korlátlan az is-
meretszerzés és kulturált a közösségi 
együttlét, ahol az emberek értelmes 
dolgokat csinálhatnak, mert a multi-
funkciós könyvtár a város lakosságáé. 
- Aki ezt olvassa, az nagy valószínű-
séggel kiváltságos ember. Tud olvasni. 
Van ideje olvasni. Magasan, egy fel-
hőket súroló ágon ül. Kimondhatatla-
nul sok generáció juttatta fel oda.  Ez 
a kultúránk. Egy hatalmas tölgyfa, 
szerteágazó koronával, és szerteágazó 
gyökérrel. 
Elérhetőségeink: Dunaharaszti Vá-
rosi Könyvtár, Dózsa György út 12/b. 
dhbiblio@dhbiblio.hu, 06-24-531-040, 
www. dhbiblio.hu. 
TOPLISTÁNK:
DVD - ZÖLD KÖNYV (színes, szink-
ronizált, amerikai filmvígjáték, 130 
perc) Kissé elfogult vagyok, mivel 
az egyik kedvenc színészem – Viggo 
Mortensen – játszik ebben az Os-
car-díjat nyert filmben! „Road movie 
az emberség felé.” A rendező, Peter 
Farrelly, egy ma oly divatos témát, a 
tolerancia és a rasszizmus probléma-
körét dolgozta fel legújabb filmjében. 
A 60-es évek elején járunk New York-
ban, ahol Tony (Viggo Mortensen) ki-
dobóként dolgozik egy klubban. A he-
lyet ideiglenesen bezárják, a férfinak 
azonban munka kell, hogy eltartsa a 
családját. Felbérlik, hogy a turnéja 
során legyen a sofőrje egy bizonyos 

Don Shirley-nek (Mahershala Ali), aki 
történetesen egy afroamerikai zongo-
raművész. A hosszú úton összezárva, 
fokozatosan ismerjük meg Őket, a két 
teljesen különböző jellemet, amely-
ből szinte egyenesen következnek a 
kisebb-nagyobb konfliktusok. A két 
színész káprázatos, a filmnek óriási 
szíve van, remek humorral és drámá-
val operál egyszerre! Ilyen filmekre 
mindig nagy szükség van!

Hangoskönyv - Roald Dahl: A BA-
RÁTSÁGOS ÓRIÁS  (Kossuth Kiadó 
ZRt.-Mojzer Kiadó Kft., 2019.) Habó, 
az óriás nem közönséges emberevő, 
rágicsáló szörnyeteg, hanem egy ked-
ves, jámbor, nagy mamlasz! Ez Szofi 
nagy szerencséje, mivel elrabolták az 
éjszaka kellős közepén! De Habó nem 
ette meg Őt reggelire, hanem szövet-
kezve a kislánnyal elhatározza, hogy 
egyszer, s mindenkorra véget vetnek 
a szörnyűséges emberevésnek! Az iz-
galmas és humoros történetet Stohl 
András tolmácsolásában hallhatjuk!
Jordan B. Peterson: 12 SZABÁLY AZ 
ÉLETHEZ: ÍGY KERÜLHETED EL 
A KÁOSZT! 21. Század Kiadó, 2018. 
Dr. Peterson a torontói egyetem meg-
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Dunaharaszti - 2019. október8



DUNAHARASZTI HÍREK

becsült tanára, klinikai pszichológus - 
aki mélységesen ismeri az emberi lelket 
- és hivatásos provokátor. Könyvével 
az egész világot zavarba hozta.  A 
12 szabály az élethez hónapok óta 
listavezető és tarol a világ sikerlistáin. 
„Peterson óta” a nyugati világ értelmi-
sége újrafogalmazza az élet értelmére 
vonatkozó téziseit. A professzor szerint 
az ember és a társadalom legfontosabb 
tennivalója, hogy elkerülje a káoszt és 
ugyanakkor a diktatúrát, hogy rend le-
gyen az életben és a fejekben. Ehhez 
az ősi hagyomány igazságait ötvözi 
az élvonalbeli tudományos kutatások 
legújabb felfedezéseivel.  A rend az - 
Peterson szerint -, amikor az emberek 
körülöttünk a jól ismert társadalmi 
normák szerint viselkednek, kiszámít-
hatóak és együttműködőek. Megtud-
hatjuk a lélekbúvártól, hogy miért 
érdemes békén hagynunk például a 
gördeszkázó fiúkat, hogy milyen bor-
zalmas sors vár azokra, akik minden-
kiben a hibát keresik. Megtudhatjuk 
a szerzőtől azt, hogy miután felismer-
tük magunkban a félelmet, a dühöt, 
a haragot és a keserűséget, rájöttünk, 
hogyan idézzünk elő másokban ilyen 
érzéseket. Vagyis öntudatos lényként 
önként és maradéktalanul képesek let-
tünk kínozni másokat. A tudatos em-
beri gonoszság úgy töri meg a lelket, 
mint semmi más tragédia. A szándékos 
gonoszság, amit egymással művelünk, 
mélyen és tartósan kárt tehet még 
egy erős emberben is. Megtudhatjuk 
a szerző szerint, miféle szörnyű útra 
térnek azok, akik megkeserednek, ar-
rogánsak és bosszúra szomjaznak: ez 
az út egyenesen a pokolba vezet. Dr. 
Peterson kitér a fegyelem, a szabad-
ság, a kaland és a felelősség értéke-
ire, hogy aztán tizenkét praktikus és 

átütő szabályban foglalja össze vilá-
gunk életbölcsességeit. A 12 szabály az 
élethez megkérdőjelezi a tudományról, 
a hitről, az emberi természetről, és a 
gyerekneveléssel kapcsolatban meg-
fogalmazott modern kori racionális 
közhelyeket. Dr. Peterson viccesen és 
nagyon komolyan, meglepően és tanul-
ságosan, egyenesen, olykor kifejezetten 
bántóan fogalmaz. Könyvével olyan 
vitathatatlan értékeket képvisel, mint 
a Szólásszabadság és a Véleménynyil-
vánítás joga.

Októberben MINI GALÉRIÁNKBAN 
MAROS KRISZTINA műveit tekint-
hetik meg: „Családommal Dunaha-
rasztin élek, és ugyanitt alkotok, mint 
tervezőgrafikus-illusztrátor. Az utóbbi 
években elsősorban gyerekeknek szóló 
kötetek tervezése és rajzolása volt a 
feladatom, összesen harminc általam 
illusztrált könyv és négy saját mesém 
látott eddig napvilágot, tavaly jelent 
meg az első hivatalos bélyegtervem 
(az év gyógynövénye 2018), idén vár-
ható a második. Szerencsés vagyok, 
mert olyan nagyszerű szerzők szöve-
gein dolgozhattam, mint Varró Dáni-
el, Bosnyák Viktória vagy Háy János, 
és a könyvek témája is kellőképpen 
sokszínű ahhoz, hogy alaposan meg-
mozgassa a kreativitásom. Bár ez egy 
elég időigényes foglalatosság, ha mégis 
marad szabad kapacitásom, szívesen 
veszek részt nemzetközi illusztráci-
ós pályázatokon, melyek jó alkalmat 
szolgáltatnak saját képeskönyv-ötletek 
megvalósítására, és új technikák, esz-
közök kipróbálására. Több ilyen alka-
lommal válogatták be az élmezőnybe 
munkáimat, ami mindig egy kis előre-
lépést jelent szakmailag. Mostanában 
főként digitális technikával dolgozom, 
de használtam már pasztellt, akvarellt, 
színes ceruzát és mindezeket vegyesen 

is; a lehetőségek száma végtelen. Ha 
végképp „sok a jóból”, akkor pedig bi-
ciklizem egy órát Haraszti utcáin, és 
minden a helyére kerül…”
Október 10-én 10-12.00 várjuk a kicsi-
ket szüleikkel a DÜHÖNGŐre. Mindig 
találnak újdonságot a babának és a 
mamának is! 16-18.00 a JÁTÉKDÉL-
UTÁNon kézműveskedés és a kalen-
dárium szerint készülődés az őszi és 
téli vígságokra. Október 14-én 18.00 
TÓTH ICÓ várja az érdeklődőket 
őszinte beszélgetésre, nincs tabutéma! 

Október 17-én 18.00 THURÓCZY 
GERGELY irodalmi muzeulógus REJ-
TŐ JENŐ ismeretlen világába kala-
uzol bennünket. Október 24-én 18.00 
Dr. REISINGER JÁNOS irodalom-
történész a 170 éve elhunyt PETŐFI 
SÁNDORról tart előadást. November 
4-én 18.00 GÖRÖG ILONA proto-
kollszakértő lesz a vendégünk. Szere-
tettel várjuk az érdeklődőket, a belé-
pés díjtalan.
Köszönetünket fejezzük ki Dinnyés 
Lászlónénak a sok-sok gyönyörű kéz-
műves anyagért, a gyerekek örülni 
fognak! 

ŐSZ !
Véget ért a nyár!
Itt van, már az ősz,
Lassan felszáll, a köd!
Boldogan lépked, a fáradt szél, hango-
san kiálltja!
Nemsokára érkezik a tél!
Meg áll a csendes réteken,
Hol sok ezer virág, fejet hajt néki sze-
líden!
Egy falevél megérkezett, egészen a 
földre huppan éppen.
A nap máris elkapja puha sugarával, 
gyöngéden simogatja!

Juhász Ágnes 
(haraszti író-költő) 2019.09.16.
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2 napos képzési program autista gyer-
mekeket nevelő családok számára
Időpont: 2019. október 11 - 12. (pén-
tek és szombat)  10-17 óráig
Helyszín: Helping Hand Oktatóközpont 
2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc u. 1.
Képzők: Dr. Kálozi Mirjam jogász, 
Kapitány Imola szülő (MOZAIK 
Egyesület)
A képzésen érintett témák:
- Miért van szükség ügyeink mene-
dzselésére, érdekeink védelmére? Mi-
ért fontos a jogsértéseket jelezni 
- Kommunikáció - Milyen tipikus buk-
tatói vannak annak, ha autista gyer-
mekünk állapotát szeretnénk kommu-
nikálni a többség, az iskolák stb. felé
- Konfliktus és kommunikáció - Esz-
közök, stratégiák, jó gyakorlatok, me-
lyek megkönnyíthetik a kommuniká-
ciót és segíthetnek elkerülni, kezelni 
a konfliktust
- Hogyan intézzek ügyet, tegyek jel-
zést?
- Hogyan használjuk a jogszabályo-
kat, miért nincs mindenre szabály?

„Az autistákat és családjaikat érintő 
legfontosabb jogszabályok áttekin-
tése (Gyakori helyzetek elemzése pl 
„kitehet” - e intézmény gyermeket? 
Hogyan keressünk intézményt? Mi a 
Pedagógiai Szakszolgálat feladata és 
mi nem? Mi történik a nagykorúság 
elérésekor? stb.)
- Jogsérelmek esetén hová fordulha-
tok?

További információt a mozaikegy@
gmail.com e - mail címen, vagy a  +36 
70 424 8688  telefonszámon kérhet.
Részvételi szándékát a jelentkezési 
lap kitöltésével jelezheti, ami elérhető 
az egyesület honlapján és Facebook 
oldalán. 
A képzés díja 1000 Ft/fő, amit ké-
rünk a Mozaik Egyesület 11705998-
21296989 számú számlájára átutalni. 
Az utalás közleményében kérjük fel-
tüntetni a jelentkező nevét és, hogy 
melyik képzés díját fizette be. (pl 
Minta István, Jogos önvédelem). Kér-
jük, hogy a részvételi díjat csak a je-

lentkezés visszaigazolása után szíves-
kedjen utalni!

Jelentkezési határidő: 2019. október 6.
A program a MOL Alapítvány támo-
gatásával, a Helping Hand Oktatóköz-
ponttal együttműködve valósul meg.

   

JOGOS ÖNVÉDELEM

H L P

Jelmezes halloween buli a Duna-
haraszti Nagycsaládos Egyesület 
szervezésében 2019.11.02. (14:00-
18:00) József Attila Művelődési 
házban. Minden kis és nagycsaládot 
szeretettel látunk!

14 órától változatos programokkal 
várjuk a borzongásra vágyókat :

– Bogárvilág testközelből – Vízi-
pók-Csodapók bemutatóját és előa-
dását tekinthetik meg.
– Kézműveskedés, dekorációkészítés, 
sütögetés a halloween jegyében tök-
faragás.
– Szendvics és üdítő.

– Csendes szobával akadálymentesít-
jük a rendezvényt. 
A rendezvényem megismerkedhetnek 
egyesületünkkel.
15.30 -tól lehet jelentkezni a jelmez-
versenyre. 
16 órától jelmezek bemutatása, zsű-
rizés. Természetesen a legjobb jelme-
zek gazdái elnyerik méltó jutalmukat! 
Csak nehogy valaki a végén békává 
változzon! 
16.30-tól zenés mulatság a   Minta-
pinty zenekarral.

Programváltozás jogát fenntartjuk!

Vízipók-Csodapók
bemutatók
Mészáros Ádámmal

 -  Izgalmasan hangzik a vízipókok, a szitakötők és a keringő- 
     bogarak világa? Most élvezetes környezetben tapasztal- 
     hatod meg azt, amit elrejt előled a víz tükre!

 -  A vízi élővilág interaktív bemutatása élő állatokkal

 -  Kicsiknek és nagyoknak egyaránt

 -  Óvodás és iskolás gyerekeknek rovarsimogatóval egybekötve

 -  Középiskolásoknak és felnőtteknek izgalmas kísérletekkel

 -  Ideális interaktív környezetismeret órára, óvodás 
    csoportos foglalkozásra, szakmai rendezvényre

Mészáros Ádám
hidrobiológus, környezeti nevelő, természetbúvár

tel.: 06-20-238-0256 / email: meszarosadam.nyme@gmail.com

Töklopó halloween buli
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Stand202 büfé a Nádor utcában, a

                          Mannheim zöldségbolt mellett. 

Rendelés: 06-20-9-293-805
Nyitva tartás: hétköznap: 7 - 18 óráig
Szombat: 8 - 13 óráig         Vasárnap: zárva

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

DUNAHARASZTI VÍZITÚRÁZÓK 
SZERBIÁBAN ÉS BULGÁRIÁBAN

Ismét részt vett két Dunaharasztiban 
élő kajakos; Balázs József és Skarup-
ka István a 64. nemzetközi Duna tú-
rán, a Rómaifürdő Sportegyesülettel. 
A csapatot megint csak Rátkai János 
világbajnok-olimpikon vezette.
Az útvonal most: a szerbiai Kis- és 
Nagy- Kazán szoroson át a Bulgár 
szakasz végig evezése.

Milanovactól-Silistraig, három hét 
alatt 615 km megtétele volt a cél.
Változatos a táj, lenyűgöző ahogy a 
Duna hegyeket áttörve jut át a szoro-
sokon  a  Vaskapun keresztül, a szelíd 
bulgáriai szakaszra.
A magyar ember szívének kedves e 
táj, hisz tervezésében és kivitelezésé-
ben Széchenyi István vett részt.
A vidini vár megint csak magyar 
emlékeket őriz; itt járt valaha Kossuth 
„atyánk”.
Majd kisvárosok, falvas települések 
követik egymást  a part mentén.
Kissé szomorúsággal tölt el a táj, hisz 
egy időre Románia magához csatolta 
e részt és kényszermunkásokkal, kite-
lepítettekkel csapoltatták le a mocsa-
ras, lápos vidéket.
Több ezer ember lelte itt halálát az 
ínséges körülmények miatt.
A kisvárosok közűl kiemelkedően 
szép volt Russe, ahol a magas szik-
lákba vájt  ikonosztázokkal díszített 
ortodox  templomokat és kápolnákat 
csodálhattuk meg.
Kedvesek, barátságosak errefelé az 
emberek a szegényes körülmények el-
lenére is.
Helyenként köszöntötték és vidám 
nemzetiségi programokkal gyönyör-
ködtették és szórakoztatták a vízitú-
rázókat.
A kis csapat három hét elteltével már 
honvágyat érezve nagyon haza vá-
gyott.
Így aztán el is döntötték, hogy jövőre 
a teljes magyar szakaszt szeretnék tel-
jesíteni.

Fajkó Judith

Dunaharaszti vízitúrázók 

Dunaharaszti kishuszár

Galgovits Réka és lova, Velion 
Aronia megnyerte a Nemzeti Vágta 
Zircen rendezett előfutamát, ezzel 
párosuk  Dunaharaszti  képviseleté-
ben   biztosan ott lesz a budapesti 
Hősök terén megrendezésre kerülő 
Nemzeti Vágtán. Réka 6 éves kora óta 
lovagol, kitartásának, elszántságának 
és lovak iránti rajongásának köszön-
hető, hogy rangos országos versenyre 
kvalifikálta magát. A kislovas a leg-
jobbaktól igyekszik tanulni.   Edző-
je, Maronka Gábor a Deák Álmodó 
galoppistálló vezető trénere. Réka a 
Kincsem parkban rendezett póni fu-
tamokon is  rendszeres versenyzik. 
A 3 napos Vágtarendezvény 2019.
október 18-20-ig tart majd a Hősök 
terén.
Dunaharaszti kishuszárát a október 
19-i szombati napon 13:15-kor kezdő-
dő előfutamokban láthatjuk, reméljük 
a vasárnapi döntőben is szoríthatunk 
majd értük.
 

Nemzeti Vágta

13. D D Dal élután unaharasztin

2019. -én, szombaton 15 órakoroktóber 19
Várjuk szeretettel a magyar nóta, az operett, a slágerek, sanzonok, néptánc és tánc kedvelőit a József Attila Művelődési
Házban. Belépés ingyenes, adományt elfogadunk

LAVE Magyar Dal és Zenebarát Kör
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ÁTADTUK A SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁT
Dunaharaszti Város Önkormányzata a Pénzügyminisztéri-
um által Pest megyei önkormányzatok számára meghirdetett 
saját tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejleszté-
sét célzó pályázaton 44,03 millióforint vissza nem térítendő 
támogatás segítségéve korszerűsítette a Szivárvány Óvoda 
Százszorszép Tagóvodáját.
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és 
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvaló-
sításához nyújtott célzott pénzügyi támogatásból támogatott 
projekt 2019. június 11-én kezdődött, és 2019. szeptember 

11-én került átadásra. A fejlesztés megvalósulásával az el-
avult, leromlott műszaki állapotban lévő óvoda intézmény 
infrastruktúrája teljeskörűen korszerűsítve lett, hozzájárulva 
az óvodás korú (3-6 év közötti) kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási lehetőségeinek javításához, illetve a családok 
segítése érdekében.
A közel 100 éves óvoda épület rossz állaga, az épületgépé-
szet korszerűtlensége miatt, a projekt keretében megvalósult 
a teljes felújítása, mely az alábbi munkákat foglalta magá-
ba: tetőhéjazat (cserépfedés, tetőlécezés, fémlemezfedés és 
annak deszkázata) cseréje, földszint feletti födém hőszigete-
lése, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelő 
rendszer kiépítése, elektromos hálózat teljes felújítása, fűtési 
vezetékek cseréje, gázkazán cseréje, csoportszobák (termek) 
és irodák felújítása, bútorainak cseréje.
Az épület energetikai fejlesztésének eredményeként az épület 
üzemeltetési költségeit legalább 40 %-kal csökkenteni tudjuk.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

DUNAHARASZTI HÍREK

Dohánybolt és Lottózó hosszantartó

nyitva tartással Dunaharasztiban, a

Dózsa Gy. úton (a Fő úti lámpás ke-

reszteződésnél) megtalálható.       -

Dohányáru kiegészítők (örlő, töltő,

tárca), röviditalok, szeszek, üdítők,

főzött és gépi kávé, cukorka és rágó

kapható.                                         -

Szerencsefogadás (különböző lottók
és sorsjegyek) is elérhetők

a hét minden napján.

Október 6. vasárnap
10:30-18:00 Junior szabadfogású és 
női országos birkózó bajnokság

Október 10. csütörtök
17:45 DMTK - Üllői VKSK  III. osz-
tályú ifjúsági férfi kézilabda mérkőzés 
Október 12. szombat
10:00-16:00 U-13 lány kézilabda gyer-
mekbajnokság
Október 13. vasárnap
9:00-15:30 U-15 fiú kézilabda gyer-
mekbajnokság 
18:00 DMTK - Üllői VKSK NBII 
felnőtt férfi kézilabda mérkőzés 

Október 20. vasárnap
 9:00-16:00 U-14 fiú I. osztályú kézi-
labda gyermekbajnokság
Október 26. szombat
17:00-23:00 Tánctalálkozó a Duna-
haraszti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében
Október 27. vasárnap
8:00-20:00 Akrobatikus Rock and 
Roll területi táncverseny

DUNAHARASZTI
SPORTCSARNOK

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Dunaharaszti - 2019. október 13



DUNAHARASZTI HÍREK

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.

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Dunaharaszti településre
rész- vagy teljes állásban, rugalmas munkaidőbeosztással,

akár alkalmi foglalkoztatásban is,

KÜLDEMÉNYEK  KÉZBESÍTÉSÉRE
KERÉKPÁROS KÉZBESÍTŐ

munkatársakat keres
NYUGDÍJAS ÉS PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRSAK 

JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
A munkakör betöltésének feltétele:

·8  általános iskolai végzettség
·b ejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

Bérezés: megegyezés szerint
Juttatások:

-pótlékok, ösztönzők
-6 hónap után cafetéria keret, munkaruha

A munkakör betölthető azonnal.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad: 

Hergoth Mónika - tel: (30) 771-5399 
Email: Hergoth.Monika@posta.hu

Levelezési cím: Budapest – Pesterzsébet 1 posta
( 1725 Budapest Munkaügy)

vagy  az önéletrajz személyesen átadható:
Dunaharaszti 1 posta, Dunaharaszti, Baktay Ervin tér 2.szám alatt.

Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a  oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjá-www.posta.hu
ban. Az állásra pályázó a jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. A
jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Duna-
virág utca 2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: ) a jelentkezésben megadottadatvedelem@posta.hu
adatait az álláshirdetésben meghirdetett pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő másik betölthető po-
zíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott személyes adatokat a Magyar Posta
Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az éppen
aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának
visszavonását írásban a 1540 Budapest postacímen, vagy a  e-mail-címen kérheti. Hozzá-toborzas@posta.hu
járulását a jelentkezőnek bármikor korlátozás nélkül joga van visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás
előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.
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DUNAHARASZTI HÍREK

Miért állt le az orvosi rendelő építése? Mikor épül tovább? 
Mi a helyzet ezzel a beruházással?
Ezeket a kérdéseket teszik fel – teljesen jogosan – mind-
azok, akik figyelemmel követik Dunaharaszti épülé-
sét-szépülését, nyugtázzák, hogy egy beruházás elindul, 
majd annak rendje és módja szerint befejeződik és lassan 
meg is feledkezünk talán róla. Kétségkívül szokatlan a ren-
delő sztorija, viszont az örömteli hírem az, hogy:
az építkezés hamarosan folytatódik, és sokkal többet nyújt 
majd az új komplexum, mint azt eredetileg terveztük.
Igazából ez áll a leállás hátterében, úgyhogy álljon itt 
alább a Felnőtt Háziorvosi Rendelő története:
Igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni, és 
szinte mindig sikerrel járunk – itt viszont először nem 
nyertünk, és ez volt a szerencsénk. A sikertelen pályázat 
csak felújításra vonatkozott, ott bővítésre nem volt lehe-
tőség. A következő alkalommal azonban egy olyan pályá-
zatot írtak ki Pest megyére, amely bővítésre is lehetőséget 
kínált, és nekünk erre volt szükségünk; nyertünk, lefolytat-
tuk a közbeszerzési eljárást és megkezdtük a beruházást. 
És itt jött a fordulat.
A bővítést csak tetőtér-beépítéssel lehetett megoldani, mivel 
a hatályos Helyi Építési Szabályzat csak erre adott itt lehe-
tőséget. Tudni kell, hogy ennek a módosítása legalább fél 
év, míg a pályázat beadására ennél jóval kevesebb idő állt 
rendelkezésre. A tervek tehát a meglévő épület felújítására és 
tetőtérrel való bővítésére készültek el. 
Ekkor kerestek meg engem a városunkban praktizáló házior-
vosok azzal a kéréssel, hogy – amennyiben az még lehetséges 
– a bővítést emelet-ráépítéssel oldjuk meg. Így sokkal na-
gyobb hasznos területet nyernénk, elhelyezhetnénk még egy 
praxist, amit a város növekedése is indokol, és megoldhat-
nánk a fogorvosok sok évtizedes problémáját (hárman ren-
delnek a földszinten, de csak két rendelő van). Mindez eleve 
elgondolkodtatott, és az építkezés közben amúgy is kiderül-
tek olyan, előre nem látható szerkezeti problémák, amelyek 
miatt a műszaki tartalmat amúgy is módosítani kellett. Ez 
minden régi épület megbontásakor-felújításakor így van, csak 
nem mindegy, milyen mértékben. A Polgármesteri Hivatal 
munkatársaival átbeszéltük a pró-kontra érveket, és úgy dön-
töttünk, hogy módosítunk, amennyiben az lehetséges.
Tisztában voltam vele, hogy ebben az esetben a beruházás 
olyan mértékben húzódik el, hogy akár a választásokon 
is túlnyúlik, hogy emiatt akár támadások is érhetnek, de 
nem ez vezérelt. Hanem az, hogy a lehető legjobbat hozzuk 
ki az építkezésből, mert ez egy – talán – soha vissza nem 
térő alkalom arra, hogy a háziorvosokat és a többi szolgá-
latot méltó körülmények között helyezzük el.
Ami végleg meggyőzött, az a költöztetés – nyugodtan 
mondhatom, bravúros – sikere volt. A beruházás kezdete-
kor az összes ott működő praxist (háziorvosok, fogorvosok, 
ügyeleti szolgálat, vérvételi hely) egy hétvége alatt elköl-
töztettük úgy, hogy pénteken még a régi helyen rendel-
tek, hétfőn már az új helyen folyt a munka. Köszönetet 
mondok ezért – sokadszor – mindenkinek, aki ebben részt 
vett. Az ideiglenes rendelők azóta is jól működnek, minden 
engedéllyel rendelkeznek, a lakosságot mindenről tájékoz-
tattuk.
Szóval belevágtunk. Elindítottuk a Helyi Építési Sza-
bályzat módosítását az emelet-ráépítés ügyében, ez volt 

az egyszerűbb része, mert ez nagyjából rajtunk múlik. A 
nehezebb viszont az volt, hogy meg kellett győznünk a pá-
lyázat gazdáját, a Pénzügyminisztériumot, hogy járuljon 
hozzá a támogatási szerződés módosításához, vagyis:
engedélyezze a határidő kitolását és a műszaki tartalom 
megváltozását.
Szerencsére értő fülekre találtunk, az engedélyt megkap-
tuk. Ezt követően a beruházást elvégeztettük addig a pon-
tig, amíg az összeegyeztethető volt az új céllal, eközben 
már folyt az új tervezés és az új engedélyeztetés. A kivi-
telezést le kellett zárnunk, hiszen a módosítások miatt új 
közbeszerzési eljárást kellett indítanunk. Az építő céggel 
rendben elszámoltunk, és a kiviteli tervek elkészülte és az 
új költségvetés összeállítását követően kiírtuk az új köz-
beszerzést, amely – az értékhatár miatt – teljesen nyílt 
volt, azon bárki indulhatott, aki a feltételeknek megfelelt. 
Az eljárás szeptember végén lezárult, a képviselő-testület 
meghozta a szükséges döntést – győztest hirdetett – így a 
munka októberben folytatódhat, és április környékén fog 
befejeződni. 
És akkor a lényeg: milyen szolgáltatások működnek majd 
a bővített-felújított épületben?
-kilenc darab rendelőhelyiség, külön asszisztensi irodákkal;
-három fogászati rendelő;
-az orvosi ügyelet (ügyeleti szoba, megfigyelő-fektető szo-
ba, pihenőszoba, elkülönítő);
-vérvételi hely;
-fizioterápia;
-váróhelyiségek, mosdók, akadálymentes mosdó, lift, lép-
csőház, személyzeti öltözők, teakonyha.
A felső szintet úgy alakítjuk ki, hogy a praxisok további 
bővítésének lehetősége is adott. Az épülethez akadálymen-
tes rámpa csatlakozik majd, az utcában pedig parkolókat 
építünk. És ami még nagyon fontos: a szemközti, a vissza-
költözést követően felszabaduló épületben (Damjanich u. 
23.) végre méltó elhelyezést nyer majd a kibővült Védőnői 
Szolgálat.
Azt gondolom, jól döntöttünk akkor, amikor a beruházás 
menet közbeni módosítását elhatároztuk és keresztülvit-
tük. Nem volt könnyű döntés, de a polgármesteri munka 
sem mindig könnyű. A fő szempontot sosem szabad szem 
elől téveszteni: a város közösségének érdekét kell nézni, és 
ha szükséges, cselekedni kell, bármekkorák is a nehézségek. 
Ennek az igénynek – úgy gondolom – a Felnőtt Háziorvosi 
Rendelő esetében is sikerült megfelelnünk.

Dr. Szalay László polgármester

Néhány mondatban az orvosi rendelőről
Dunaharaszti - 2019. október 15



2019. augusztus hónapban 
elhunytak neve és életkora
Hengl Andrásné élt 88 évet
Horváth Antalné élt 73 évet
Kustra Tibor Zoltán élt 52 évet
Losonczi Istvánné élt 60 évet
Mészáros Pálné  élt 70 évet
Nagy Ágnes Zsuzsanna élt 33 évet
Szabó Károly László élt 70 évet
Szécsi Gyuláné  élt 84 évet
Szigmund István           élt 71 évet
Tóth Imre  élt 72 évet
Wieland Jakabné élt 90 évet

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, szomszédoknak és is-
merősöknek, akik drága szerettünk, 
Hengl Andrásné temetésén meg-
jelentek, részvétükkel, virágaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel köszöntjük a 90 éveseket 

Szabó Ferencné 
(Rónaszéki Borbála)

Kroh Antalné 
Bözsi néni

Tischler Károly Ferencné 
(Rónaszéki Mária)       

A Dunaharaszti Városi Köztemető 
halottak napi nyitvatartási rendje:
NAGYKAPU NYITVATARTÁSA:
2018. október 26. – 30. -ig 8.00-16.00
2018. október 31. – november 3. -ig 
8.00-17.00 óráig
TEMETŐ IRODA NYITVATARTÁSA:
2018. okt. 26-án (szombat) 8.00-14.00 

2018. okt. 27-én (vasárnap) 8.00-14.00
2018. október 28 -30. -ig a megszokott 
nyitvatartás szerint 
2018. okt. 31-én (csütörtök) 8.00-17.00 
2018. nov. 01-én (péntek) 8.00-17.00
2018. nov. 02-án (szombat) 8.00-12.00
TEMETŐ IRODA TELEFONSZÁMA: 
06 24-470-332

HIRDETMÉNY
Kérjük hogy a Dunaharaszti Temető 
Területén lévő valamennyi 1994. December 
31-ig koporsósan temetett, szimpla és 
dupla sírhelyek, valamint a 2009. december 
31-ig elfoglalt urnafülkék és urnasírok 
újraváltására a temető irodájában 
jelentkezzenek !

A sírhely 25 éves lejárati ideje az utolsó 
koporsós temetéstől számít.
A sírhelyekbe történő urna illetve 
exhuma behelyezése a sírhely lejárati 
idejét nem hosszabbítja meg.
Urnafülkék és urnasírok esetében az első 
urna behelyezésétől számít a 10 éves 
lejárati idő.

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!
2019. augusztusában szüle-
tettek névsora
Szántó Ábel  08. 01.
Werstroh Marcell 08. 02.
Nagy Miklós  08. 04.
Lettman Sophie Éva 08.05.
Pandur Maja Dorina 08. 05.
Horváth Balázs  08. 07.
Jakab Jázmin  08. 08.
Kecskeméti Jázmin Ilona 08. 09.
Lantos Gábor  08. 10.
Bondor Dominik 08. 12.
Horváth Zsanett Viktória 08. 12.
Cserép Hanna Nara 08. 13.
Vass Eszter  08. 13.
Szívós Máté  08. 14.
Pench Irma  08. 15.
Puskás Benedek 08. 15.
Székesi Nikolett  08. 17.
Farkas Aliz  08. 21.
Gánya Márton Benjamin 08. 21.
Márkus Áron  08. 21.
Király Natasa Alina 08. 26.
Nagy Levente  08. 31.

Közélet
Dunaharaszti - 2019. október16
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Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016

Dunaharaszti - 2019. október 17
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Szept. 14. 

Szept. 20. 

Szept. 13. 

Szept. 21. 

November 23.

November 16.

November 17.

November 24.

November 16. Szombat                              .
Gyárköz utca - Némedi út (Fő út felől  az 51-es 
út felé haladva) jobb oldala - Bethlen Gábor utca 
- Haraszthy Ferenc utca - Egry József utca - Paál 
László utca - Zágonyi Károly u. - Zsálya u. - Le-
vendula u.  Király köz  Pitypang  -Homoktövis u.
- MÁV alsó utca közötti terület                           .
November 17. Vasárnap                            .
Dózsa György út (Fő út felől az 51-es út felé ha-
ladva) jobb oldala  Vasút utca - Móricz Zsigmond
utca - Temető utca - vasúti sín  Bárka utca - Duna-
Tisza Csatorna - Fő út közötti terület.                  .

Figyelem! A Fő úton a zöldhulladék-gyűjtést
következő szombaton, november 23.-én végezzük.

November 23. Szombat                                .
Fő út - Sport-sziget- Hókony-sor - Paradicsom-
sziget - Duna sétány  Duna utca - Alsó Duna sor -
Ibolya utca - Soroksári út  Fő út - Károlyi Mihály
út -  dr. Pósta Sándor utca - Las Torres utca - Cso-
konai utca - Szondy György utca - Kőrösi Csoma 
Sándor utca  Móra Ferenc utca - Eötvös köz  Eöt-
vös Károly utca - Baross utca - Dózsa György út
(Fő út felől az 51-es út felé haladva) bal oldala
közötti terület                                                      .
November 24. Vasárnap                                .
Határ út  Vércse utca - Mandula utca - Kikelet ut-
ca  Határ út  Orgona utca - Tavasz utca  Határ út
- Knézich utca - Némedi út (Fő út felől az 51-es
út felé haladva) bal oldala - Kandó Kálmán utca
közötti terület                                                       .

Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a levelet, valamint a füvet a gyűjtést megelőző nap

zsákokban, melynek súlya maximum 20 kg. lehet, tegyék az ingatlanok elé! Az ágakat maximum 1,5 m-es

darabokra vágják és kötözzék össze. Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem

szállítjuk el! A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00 órakor kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a

zöldhulladék-gyűjtés megtörténte után, elszórtan zöldhulladék maradt ott, nem tudjuk figyelembe venni.

Dunaharaszti Őszi Lakossági Zöldhulladék Gyűjtés
2019. November 16. és 24. között az alábbiak szerit

ÉTH-Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

              Hulladékszállítási Közszolgáltató

Székhely: 2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: +36-23-522-600  Postacím: 2031 Érd, Pf.: 300.
E-mail: eth@eth-erd.hu  web: www.eth-erd-hu

ELSŐ HARASZTI BÖRZE! 2019. november 9-én, 8-14 között a Városi Művelődési 

Házban Dunaharasztin. 20 kirakodó kínálja eladásra garázsvásár jelleggel a portékáit. 

Ha kincseket keres, látogasson el! Belépés díjtalan! 
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HIRDETMÉNY 
 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 

 
 

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
 

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 

 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
 
 

Ajánlás 
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. 

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
 
 

Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 

 
 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 
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Borvári László költő, 2019.10.18.-án este 19 órától, az Erzsébet utca-Kossuth Lajos utca sarkán 
található Gyuri borozóban tartja legújabb verseskötetének bemutatóját. Hogy miért pont itt? 
Laci, akit elsősorban a nagy slágerek szövegírójaként ismerthetünk, hiszen írt már szöveget a Hoo-
ligansnek, a Füstifecskéknek, vagy a Unitednek is, autentikusabbnak érzi a bemutató hangulatát 
egy laza fröccs mellett, mint egy színpadon. Gyertek, hallgassuk meg Őt!

VÁROSNAPOK

2019
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ProGuard Europe Vagyonvédelmi 
és Biztonságtechnikai Kft. 

„Mi megmutatjuk a megoldásokat!”
Cégünk, a ProGuard Europe Kft. 2012-
ben egy egy fős „garázs” cégként jött 
létre itt Dunaharasztiban. Az évek so-
rán 13 főt és néhány alvállalkozó part-
nert foglalkoztató céggé nőtte ki magát. 
Munkánk során a lakossági ügyfelek 
mellett főként nagyvállalatoknak nyúj-
tunk biztonsági megoldásokat. 
Három fő területtel foglalkozunk: (1.) 
Biztonsági auditálás és tanácsadás, (2.) 
Biztonságtechnikai eszközök kereskedel-
me, illetve (3.) Vagyonvédelmi rendsze-
rek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése 
és karbantartása. 

Kollegáim által is képviselt új szemlélet 
alapján magas minőségű szolgáltatást 
nyújtunk. Ezt tükrözi ügyfeleink részéről 
kapott ajánlások és referenciák mennyi-
sége is. Ügyfeleink között megtalálható 
a BENU Magyarország Zrt., az Opera 
Garden Hotel, a Hamburger Hungária 
Kft., valamint a British-Hungarian Me-
dical Service Kft. Mindegyik partnerünk 
a saját területén piacvezető vállalatnak 
számít.   
Alapítástól kezdve Dunaharasztiban te-
lephellyel is rendelkezünk. Irodánkban 
és egyben bemutatótermünkben (Anna 
házzal szemben) Dunaharaszti Fő út 
104. alatt várjuk azon érdeklődőket, 
akik szeretnék közelebbről megismerni 
azokat az innovatív, vezeték nélküli ri-
asztórendszereket, amelyek már tudják 
többek között az intelligens otthon ve-
zérlést, mobiltelefonos geokerítés-, és pá-
nikriasztó funkciót, illetve okostelefonról 

vezérelhetőek, vagy az új generációs vi-
deórendszerek extra tudására kíváncsiak 
a rendszám felismerés, vonalátlépés de-
tektálás, területvédelem, illetve arcfelis-
merés területén. 
Ahogy a cégünk mottója is jelzi; „Mi 
megmutatjuk a megoldásokat!”. 
Határozott szándékom, hogy megrende-
lőink biztonságát, olyan speciális bizton-
ságtechnikai megoldások alkalmazásával 
javítsuk, amely innovatív, új technológi-
ákat alkalmazva megfelel a kor követel-
ményeinek.
Helyi vállalkozóként és főként helyi la-
kosként kiemelten fontos számomra vá-
rosunk közbiztonsága. Ezért a Dunaha-
raszti lakosok részére teljesen ingyenes 
vagyonvédelmi tanácsadást biztosítunk, 
valamint elérhetővé tesszük a új veze-
ték nélküli riasztócsaládunk tesztelési 
lehetőségét. Ehhez nem kell mást tenni, 
mint a bemutató termünkben hivatkoz-
ni erre a cikkre és a kollégák készséggel 
segíteni fognak Önöknek. A tesztelés 
során a saját okostelefonról érhetik el a 
bemutató falunkon lévő riasztó egysége-
ket, vagy igény esetén lehetőség van az 
otthoni tesztelésre is. Mindkét esetben 
díjtalanul.
Látogasson el hozzánk online is!
Balogh Imre ügyvezető 
ProGuard Europe Kft. 
+36 (24) 620 758
info@proguard-europe.com 
www.proguard-europe.com
www.proguard-shop.hu

Vagyonvédelem
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Európa 
Bajnok
A Dunaharaszti MTK Birkózó szak-
osztály versenyzője Kopasz Hanna 
az U-14-es korosztályos Sumo Euró-
pa Bajnokságon súlycsoportját meg-
nyerve Európa Bajnoki címet nyert. 
A csapatok közti versenyben a magyar 
csapat tagjaként is sikerült az Európa 
Bajnoki címet megszerezni.
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Eredményes félévet zártunk

Csapjunk bele egyenesen a közepébe! 
Március 17-én rendezendő Juhász Fe-
renc Emlékversenyen Kempo Világku-
pán Gulyás Dániel tanítványunk full 
kontakt-ban első helyezést ért el. Dá-
vid a valamivel kisebb de lényegesen 
izmosabb ellenfelét pontozással verte.  
 
Március 30-án egyesületünk is meg-
hívást kapott a Karate Maratonra 
Szigetszentmiklósra, ahol mi képvi-
seltük a Kempo stílust. A rendez-
vény elég komolyan kinőtte magát. 
Több mint 30 stílusirányzat, több 
mint 600 sportoló és hobbista vett 
részt a rendezvényen. A Dunaha-
raszti Kempo Sportot mesterünk 
Felföldi Szabolcs, és kis tanítványa 
Péter Ádám képviselte és csinálta vé-
gig a Maratoni hosszú technikákat. 
 
Április 28-án Felföldi Szabolcs mesterünk 
a Spártai Gladiátorok éjszakáján 
szerepelt, ami az eddigi legrangosabb, 
legkeményebb szabályrendszer volt idén 
az összes küzdősport rendezvények közül. 
Szabolcs az első körben találkozott Jani 
Istvánnal, aki 195 cm-es magasságához 
125 kg volt,   és nehézsúlyban profi 
Nemzetközi MMA öve van, ellenben 
Szabolcs aki 170 cm, 93 kg. Dávid és 
Góliát harca egészen 15 percig ment, 
utána még 5 perc hosszabbítás. Szabolcs 
vagy 6-szor levitte földre az ellenfelét, de 
a szabályok értelmében a 10 másodperces 
földharc alatt Szabolcs nem tudott mit 
kezdeni az ellenfelével. A vége pedig? 
Szabolcs egyhangú pontozással kikapott, 
amit a Sportaréna egyhangú kifütyülése 
vont maga után. Versenyzőnk elnyerte a 
közönség szimpátiáját a teljesítményével, 
amit egy komoly elismerés amit 
vastapssal jutalmazott a nagyérdemű. 
 

Július 5-én Felföldi Szabolcs mesterünk 
lerakta a 4. DAN-os vizsgáját. A 4 órás 
vizsga formagyakorlatokból álltak, 
magasabb, professzionális önvédelem 
pusztakéz ill. fegyver ellen, fegyveres 
küzdelem, és a végén betonlap törésből 
álltak. Szabolcs itt is megállta a helyét, 
mostantól 4. DAN-os Kempo mester.   
 
Egyesületünk a Dunaharaszti Kem-
po hagyományosan a Dunaharasz-
ti búcsúban is megmutatta magát. 
Egy látványos fél órás show-al szó-
rakoztatta a közönséget amit majd 
a helyi televízióban is láthatnak 
akik szeretik a kemények világát. 
 
Eltelt egy nyár, sok munkánk volt 
benne. Ha edzőtáborban nem is vol-
tunk, de az edzőtermünkben heti 5 
edzéssel készültünk fel a szeptem-
berre, ill. az azt követő versenysze-
zonra. Szeptemberben a Szigethal-
mi Show Kupán fogunk szerepelni, 
októberben Felföldi Szabolcs meg-
hívást kapott a legközelebbi Spár-
tai Gladiátorok éjszakájára Győrbe. 
 
Aki érdeklődik a kemények vi-
lága felől azt szeretettel várjuk. 
Címünk: Dunaharaszti Fő út 47 Du-
naharaszti Kempo Sport Edzőterem 
(a Felföldi-Guminál )
Telefon: 06-30-9902-354

Kempo hírek
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Volkswagen családi modellek akár 
4 millió forint összkedvezménnyel.

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

Egyedi felszereltségű, 7 személyes Touran,  
Tiguan Allspace, Sharan modellek nagycsaládos állami 
támogatással és extra Volkswagen kedvezménnyel.
A Touran, Tiguan Allspace, Sharan motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,8-7,2 l/100 km, 5,8-9 l/100 km, 6,4-8,6 l/100 km; CO2-kibocsátása:  
152-163 g/km, 152-211 g/km, 167-194 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés 
feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok 
összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket egyes többlet-felszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is 
befolyásolják. A kedvezmény 2,5 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatásból és 1,5 millió Ft extra kedvezményből tevődik össze. A Volkswagen által 
biztosított 1,5 millió Ft kedvezmény az extra nagycsaládos-felszereltség csomag árából és további egyszeri árkedvezményből áll. Az akció csak a Touran 
Comfortline, Highline és IQ.DRIVE, a Tiguan Allspace Comfortline és Highline, valamint a Sharan Comfortline és Highline modellekre érvényes, és nem vonható 
össze más akcióval, használtautó beszámítással. Az állami támogatás igénybevételének feltételeiről az allamitamogatas.vwh.hu oldalon tájékozódhat.  
Az akció 2019. július 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2022. december 31-ig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön 
márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsi illusztráció. 

Touran állami támogatással  

akár 4 721 000 Ft-tól

Állami támogatással  

3 999 930 Ft-tól

www.vwh.hu

Gyerekjáték lesz 
beférni.

A Volkswagen Caddy Maxi hét teljes értékű üléssel  
és tágas csomagtérrel már július 1. előtt előrendelhető.
Végre egy modell, ami nem csak papíron szolgálja ki hét utas igényeit, hanem valóban képes mindannyiuk számára kényelmes teret 
biztosítani, még egy hosszabb utazáshoz is. Ráadásul a Volkswagen Caddy Maxiban a hét utas mögött még bőven jut elég hely a 
csomagoknak is, legyen szó akár kerékpárról vagy babakocsiról. 

A hét üléses Caddy Kombi 1.0 TSI BMT 102 LE már 3 349 000 Ft-tól, a hét személyes Caddy Maxi Trendline 1.4 TSI BMT 130 LE már 3 
999 930 Ft-tól elérhető. A Caddy Maxi motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,0-9,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 130-
225 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés fel-
adásának időpontjában 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 egyes többlet-felszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. 
környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. Részletes 
tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

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

#CaddyLoves7
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 A ŠKODA SUPERB modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 
5,6- 8,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 148- 192 g/km.www.skoda.hu

MEGÚJULT 
 ŠKODA SUPERB
HAMAROSAN ELÉRHETŐ 
  HIBRID VÁLTOZATBAN IS! 

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes 
előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 
Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen 
és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
www.porschem5.hu
06 1 421 8220


