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Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet!

Fotó: Teszár Ákos



Dunaharaszti Hírek 2019.12.10. 
 
 
 

 

MINDEN KEDVES UTASUNKNAK ÉS ÜGYFELÜNKNEK 
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 
 

 
 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET 
IRODÁNKBAN A KÉT ÜNNEP KÖZÖTT IS! 

 

 
AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA  
STEP UTALVÁNYT! BEVÁLTHATÓ 
IRODÁNKBAN EGY ÉVEN BELÜL UTAZÁSRA 
VAGY SZÍNHÁZ- ILL. KONCERTJEGYRE IS!  

 
 
 

FOGLALJA LE 2020-AS NYARALÁSÁT 
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEKKEL 
DECEMBER 31-IG!  

 
 

IRODÁNK ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA: 
12.16-20. és 12.23.  09.00-18.00 
12.24-29.   zárva 
12.30.    09.00-16.00 
12.31.    09.00-13.00 
01.01.    zárva 
 

 
   

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

 
Már 22 éve számíthat ránk!   ez alá kérjük az engedélyszámunkat is beírni: 
A hirdetés aljára kérnék egy EUB logot - és azt, hogy: Az EUB Zrt. Utasbiztosításai irodánkban köthetők. 
EngSz.: U-000972  

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.                                                          .   

E GY Ú T TA L  B I Z TO N S Á G B A N.

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

  

ADVENTI, KARÁCSONYI ÉS SZILVESZTERI UTAZÁSOK

Adventi varázslat Bécsben  
Advent Krakkóban és Zólyomban 
Prága, Český Krumlov És Pozsony Adventi díszben
       
Advent a Bledi-tónál   
Advent Salzburgban   
Advent Berlinben    
Barcelona adventkor   
Karácsonyi hangulat New Yorkban – Feri Tamással és Méhész Zsuzsával 
     
Meghitt karácsony Alsó-Ausztriában és Mariazellben
       
Karácsonyi varázslat Tirolban  
Karácsony Dalmáciában   
Karácsonyi mesevilág Materában 
Karácsony az Arab-öbölben, Dohában 
Szilveszter Prágában   
Szilveszter a Pisa-i ferdetorony fényében 
       
Szilveszteri mulatság a Vajdaságban 
Szilveszter Erdélyben   
Szilveszter Rómában   
Szilveszter Pekingben   
Szilveszter Hurghadán   
Szilveszter Balin    
Karibi kiruccanás szilveszterkor, csoportos hajóút 
   

12.07-08.  busz, hotel 3*, reggeli  
12.13-15.  busz, hotel 3*, reggeli  

       12.06-08.  busz, hotel 3*, reggeli  
12.06-08.  busz, hotel 3*, reggeli   
12.13-15.  busz, panzió, reggeli   
12.05-07. repülő, hotel 3*, reggeli  
12.07-09. repülő, hotel 3*, reggeli  
 
       12.05-10. repülő, hotel 3*, reggeli  

       12.23-25. busz, hotel 3*, reggeli  
12.22-25. busz, hotel 3*, reggeli  
12.23-26.  busz, hotel 4*, félpanzió  
12.22-25.  repülő, hotel 3*, reggeli  
12.22-26.  repülő, hotel 5*, reggeli  
12.29-01.01.  busz, hotel 4*, reggeli  
 
       12.30-01.02.  busz, hotel 3*, reggeli  
12.29-01.01.  busz, hotel 4*, reggeli  
12.29-01.01.  busz, hotel 4*, reggeli  
12.30-01.02.  repülő, hotel 3*, reggeli  
12.28-01.02.  repülő, hotel 4*, félpanzió  
12.27-01.03.  repülő, hotel 5*, all inclusive 
12.27-01.05.  repülő, hotel 4*, félpanzió  

      

29.200 Ft/fő 
38.200 Ft/fő 

       42.500 Ft/fő 
52.500 Ft/fő 
55.900 Ft/fő 
64.900 Ft/fő 
118.000 Ft/fő
 
       379.800 Ft/fő

       55.500 Ft/fő
74.700 Ft/fő
89.900 Ft/fő
115.900 Ft/fő
255.800 Ft/fő
69.900 Ft/fő

69.900 Ft/fő
89.500 Ft/fő
98.500 Ft/fő
139.500 Ft/fő
199.000 Ft/fő
293.215 Ft/fő
599.000 Ft/fő

      2.790€/fő12.27-01.07.  repülő+hajó, belső kabin, teljes ellátás 
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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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Tisztelt Dunaharasztiak!
Amikor az idei évre visszatekintek, az első mondat ismétel-
ten a köszöneté. Október 13-án Önök úgy döntöttek, hogy 
újabb öt évre kitüntetnek bizalmukkal mind engem, mind 
a képviselő-testület tagjait. Olyan erős felhatalmazást kap-
tunk Önöktől, amelynek birtokában bátran vághatunk bele 
a kampány során tett vállalásaink megvalósításába.
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen” – 
Széchenyi István gondolata arra mutat rá, hogy azon az 
úton kell továbbmennünk, amely az összefogás, az együtt-
működés köveiből épül fel. Ez Dunaharaszti sikereinek titka, 
és én ezt fogom képviselni az elkövetkező öt évben is. To-
vábbra is őrzöm a Képviselő-testület egységét, a konszen-
zus a politikám, arra törekszem, hogy szeretett városunkat 
továbbra is a béke szigeteként emlegessék a szűkebb-tágabb 
környezetünkben.
Megkérdezték tőlem a kampány során, hogy 17 év polgár-
mesteri munka során érzek-e még magamban elég motivá-
ciót ahhoz, hogy folytassam. Azt válaszoltam, hogy soha 
nem voltam még ennyire tettrekész. Alig vártam, hogy túl 
legyünk (az amúgy valóban szép és felemelő) protokollon, 
megalakuljon a régi-új testület, felálljanak a bizottságok, 
és nekifogjunk az érdemi munkának. Jó szelek fújnak, és 
mi jó irányba fordítottuk a kormánykereket. Azt gondolom, 
értjük az idők szavát, és ezt Önök szavazataikkal visszaiga-
zolták. Folytatni fogjuk azokat a programokat, amelyekkel 
a jövő Dunaharasztiját alapozzuk meg és formáljuk tovább.
Programunk a város vagyonának gyarapítása: megyünk to-
vább azon az úton, amelyre a Bezerédi lakóterületen rálép-
tünk; ha kell, ingatlanokat vásárolunk azért, hogy növeljük 
a közösségi terek számát. Játszóterek, sportpályák, kerék-
párutak, újabb bölcsőde, óvoda, iskola építése, a családok 
minél jobb kiszolgálása. Ez az első és legfontosabb feladat, 
és mi nem a nulláról indulunk, mert ezekhez már hozzá is 
kezdtünk.
Programunk Dunaharaszti zöldítése: folytatjuk a faülteté-
si programot, a Duna-part után újabb parkokat alakítunk 
ki, igyekszünk az erdő további részeit biztonságba helyezni, 
minden intézményünkben elvégezzük az energetikai felújí-
tást, és – a szolgáltató céggel közösen - már dolgozunk azon, 
hogy a városi buszokat újakra, korszerűekre cseréljük. 
Programunk a város élhetőségének megőrzése: a választások 
előtt és azt követően is szigorítottunk a helyi építési szabá-
lyokon, hogy kezelhető mértékűek legyenek az ingatlan-be-
ruházások. Célunk az, hogy a lakosság számát olyan szinten 
tartsuk, amelynek ellátásához elegendőnek bizonyulnak a 
város intézményei, erőforrásai.
Programunk középpontjában azonban továbbra is a haraszti 
emberek állnak: az elkövetkező években is kiemelten támo-
gatjuk a civil szervezeteket, segítjük a rászorulókat, növel-
jük az egészségügyre, a gyermekvédelemre, a kultúrára, köz-
biztonságra fordított összegeket.

Kedves Dunaharasztiak!
„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis 
ügyességgel lépcsőt építhetünk” – inti az utókort a legna-
gyobb magyar, és Dunaharaszti útját is gyakran nehezí-
tették akadályok, de ezeket összefogással, erőink egyesí-
tésével mindig leküzdöttük. Együtt emeltük fel a várost 
arra a szintre, ahol jelenleg emlegeti a széles közvélemény. 
De még korántsem végeztünk azzal a munkával, amellyel 

olyan otthonná formáljuk a várost, ahová az itt lakó szíve-
sen tér haza minden este, ahonnan a látogató jó érzésekkel 
távozik, és ahol a házigazda elégedetten pillanthat körbe. 
Jó úton járunk azonban, és nem tévesztjük el az irányt, ezt 
megígérhetem. Megvan hozzá az ész, az erő, és akaratból 
sincs hiány.
Így kívánok Önöknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket, 
és boldog, elégedett új esztendőt!

Dr. Szalay László polgármester

Rendkívüli hír
Lapzárta után kaptuk a hírt: megjelent a Magyar 
Közlönyben az a kormányhatározat, amely szerint 
megépülhet Dunaharasztin az új, 24 tantermes ál-
talános iskola. Rengeteg közös munka gyümölcse 
érhet be ezzel!
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A Képviselő-testület 2019. december 12-i ülése
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2019. december 12-én megtartotta idei 
utolsó rendes ülését. Dr. Szalay László polgármes-
ter beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak főbb 
eseményeiről:

1. Befejeződött a parkokban és közintézményekben a lomb-
gyűjtés, illetve a parkok vízellátásának téliesítése.
2. A már évek óta a város 81. életévét betöltött lakosa-
inak, a gondokoltaknak, a közmunka programban részt-
vevőknek, valamint a képviselők által rászorultnak ítélt 
személyeknek ajándékozott karácsonyi csomag az idei 
évben is kiosztásra került. Ebben az évben összesen 750 
darab csomag átvételét voltak szerencsések koordinálni 
az önkormányzat munkatársai, különösen a Területi Gon-
dozási Központ dolgozói. Munkájukat ez úton is nagyon 
köszönöm. 
3. December elején zárult le a 13 éves fiú gyermekek HP 
vírus elleni védőoltásának második alkalma. A szülőkkel 
történt előzetes egyeztetés alapján idén 61 gyermek kapott 
két alkalommal ingyenes védőoltást az Önkormányzat fi-
nanszírozásában. 
4. A téli szünidei gyermekétkeztetésre még várjuk a jelent-
kezéseket, a 72 jogosult gyermekből ezidáig heten nyújtot-
ták be a kérelmüket. Az őszi szünetben 47 jogosult gyer-
mekből 9 gyermek kért ellátást. 
5. A Képviselő-testület döntésének értelmében létrejött a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az Önkormányzat 
között az Erőspusztai Gondozóházban a plusz két férőhely 
biztosításához szükséges feladatellátási szerződés.
6. Létrejött továbbá a Vakifbank International AG., mint 
eladó és az Önkormányzat, mint vevő között a Dunaha-
raszti belterület 7637. és 7638. hrsz.-ú ingatlanok megvá-
sárlása tárgyú adásvételi szerződés.
7. Elkészültek a Dunaharaszti Református Egyházközség 
által építendő új városi óvoda tervei, amelyeket az Óvoda-
fejlesztési Projektiroda – mindannyiunk megelégedésére - 
bemutatott a számunkra.
8. Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatáro-
zat, amely alapján megépülhet Dunaharasztin az új, 24 
tantermes általános iskola.   
9. A Felnőtt Orvosi Rendelő szerkezetépítése befejeződött, 
jelenleg a belső szakipari (gépészet, elektromos, burkolás 
stb.) munkák folynak.
10. A Rákóczi Iskola melegítő konyha és ebédlő építése ha-
táridőre befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás si-
keresen lezárult, a használatbavételi eljárás megkezdődött.
11. A VEKOP-6.11-15-PTI-2016-00076 számú 
pályázat keretében megvalósult Városi Bölcsőde 
új tagintézmény beruházásunk lebonyolítását az 
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
(EUTAF) Regionális Programokat Ellenőrző Igaz-
gatóság 2019 szeptemberétől szabályszerűségi el-
lenőrzési eljárás alá vonta. A vizsgálat kiterjedt 
a beruházás előkészítésére, pályázatra, műszaki, 
pénzügyi, jogi hátterére, belevonva az irányító 
hatóságot (Pénzügyminisztérium), közreműködő 
szervezetet (Magyar Államkincstár) is. Az EUTAF 
helyszíni bejáráson a fizikai megvalósítást is elle-
nőrizte.

Az ellenőrzési jelentés megállapítása: „Az ellenőrzés a 
projekt vizsgálata során hibát, hiányosságot, sza-
bálytalanságot nem állapított meg, szabálytalansá-
gi gyanút nem tárt fel.”

Ezt követően a napirendi pontokat tárgyalta a Képviselő-tes-
tület. Megújították a KisDuna TV és az Önkormányzat 
közötti együttműködési szerződéseket, elfogadták az Önkor-
mányzat 2019. évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót, majd a 2020. évi költségvetés koncepcióját. 
Módosították az Önkormányzat díjrendeletét, és határoztak 
arról, hogy a köztisztviselői illetményalapot 60 ezer forintra 
emelik. Döntöttek a folyószámla-hitel keret meghosszabbítá-
sáról, majd eredményt hirdettek a Dunaharaszti zöldterüle-
teinek karbantartására, a közterületek tisztán tartására kiírt 
közbeszerzési eljárás tárgyában.
A pályázati hirdetmény az Európai Unió hivatalos lapjá-
ban is megjelent, és nyílt eljárás kiírásáról szólt. A pályázati 
anyagot hét érdeklődő vette ki, de végül csak egy adott be 
érvényes ajánlatot: a feladatot a városban jelenleg is (köz-
megelégedésre) ellátó Zöld Korona Garden Parkfenntartó és 
Parképítő Kft. A testület így ezzel a céggel köt szerződést a 
következő három évre, bruttó 150 millió forint/év összegben.
A képviselők megtették az első lépést az Önkormányzati Ren-
dészet létrehozása felé azzal, hogy megszavazták a vezetői 
státusz létrehozását. Kinevezték a DV Dunaharaszti Vagyon-
gazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatóját is, ezt a pozíciót to-
vábbra is Janák Farkas Ákos tölti be. 
A Felnőtt Háziorvosi Rendelő részére három fogorvosi széket 
és kezelőt vásárol a képviselő-testület, amely arról is döntött, 
hogy a pályázati forrásból készülő energetikai felújítással pár-
huzamosan saját erőből kicseréli a József Attila Művelődé-
si Ház tetőszerkezetét. Meghosszabbították a laboratóriumi 
szolgáltatások ellátására kötött szerződést, és döntöttek az 
egyik önkormányzati gépkocsi értékesítéséről. Hozzájárultak 
ahhoz, hogy az Evangélikus Egyházközség 2020-ban használ-
ja fel a számára idén megítélt támogatást, önkormányzati tu-
lajdonba vették és az ÉDV Zrt. részére üzemeltetésre átadták 
a Bezerédi utcai telektömb víziközműveit, majd rendezték a 
Dunaharaszti Sportcsarnok tulajdonjogi kérdéseit. Elfogad-
ták az óvodák és a bölcsőde beszámolóit, a folyamatban lévő 
peres ügyekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról szóló beszámolókat. Megtervezték a következő félév tes-
tületi üléseit, majd szavaztak Dr. Szalay László polgármester 
jutalmazásáról.
A polgármester a választásokat megelőző időszakra nem fo-
gadott el jutalmat, így most csak a voksolás óta eltelt két 
hónap munkájáért járó, időarányos jutalom odaítéléséről 
szavazott a testület. Az előterjesztést megszavazták, így dr. 
Szalay László polgármester 2019-ben egyhavi illetményének 
megfelelő jutalomban részesült.

„Minden Kertészkedőnek és nem azzal foglalkozó-
nak boldog, bensőséges Karácsonyi Ünnepeket és 
Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt adjon 
az Isten!
Kívánja a Gazdakör nevében Velkei Károly a Gaz-
dakör elnöke”
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A Képviselő-testület 2019. december 12-i ülése Advent a Laffert Kúriában
Ismét eredményes és meghitt hangulatú, karitatív vásárnak adott ott-
hont a Laffert Kúria advent első vasárnapján. Ökumenikus keretek kö-
zött az egyházak képviselői meggyújtották az első gyertyát a város ad-
venti koszorúján. Képes beszámoló az eseményről.

DUNAHARASZTI HÍREK

Róna J. László

Karácsonyi gondolat

Miért nem minden nap a szent ünnep napja
akkor nem fájna a baj
szép a széphez hajolna
összezárulnának
csak úgy az egyszerű mának
Miért nem minden nap a szent ünnep napja

Hiszen itt jár köztünk a létben lakó percben
te szólsz a hangján
nézel az ő szemével
minden mozdulata benned
csak észre kéne venned
Hiszen itt jár köztünk a létben lakó percben

Kisded mellett a jászolban ott az akarat
ha magadhoz veszed
magadévá teszed
áthágja a falakat
és nem csak a fa alatt
Kisded mellett a jászolban ott az akarat
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Egészségügyi fejlesztések 

Az év utolsó ülésén fontos döntéseket 
hozott meg a képviselő-testület a he-
lyi egészségügyi ellátás fejlesztése ér-
dekében. Mivel bevált a vérvételi hely 
bővített szolgáltatása, és megszűntek 
a várólisták, határozatlan időre meg-
hosszabbították a partner szigethalmi 
laborral kötött szerződést. Döntöttek 
arról is, hogy a jövő év első felében 
megnyíló orvosi rendelőbe három va-
donatúj fogorvosi széket és kezelőt 
vesz a város, így az eddigi kettő he-
lyett három fogorvosi rendelőben tud-
ják majd fogadni a pácienseket.
A rendelő építése egyébként jól, ütem 
szerint halad előre, a kivitelezés az el-
várt, magas színvonalon folyik.

HÉSZ
Ismét szigorodnak az építési 
szabályok a városban
A képviselő-testület áttekintette a 
város területén folyó építkezéseket, 
és bár az utóbbi évben lelassult az új 
házak építésének üteme, újabb szigo-
rítás elrendelését látta szükségesnek. 
Eszerint minden új lakáshoz – alap-
területtől függetlenül – legalább kettő 
parkolót kell építenie a beruházónak, 
mégpedig telken belül. Megszűnik 
tehát az a lehetőség, hogy ezt közte-
rületen létesítse, vagy váltsa meg az 
építtető. Az új szabály hatályba lépé-
se egy többlépcsős folyamat, de addig 
is moratóriumot rendelt el a testület, 
ami azt jelenti, hogy csak az kaphat 
építési engedélyt, aki az új, szigorúbb 
szabályoknak megfelel. 
A jogalkotási, változtatási folyamat 
várhatóan nem áll meg, a közeljö-
vőben újabb javaslatok kerülhetnek 
majd a képviselő-testület elé.
 

Új konyha és ebédlő
Ötmillió forinttal járul hozzá az Ön-
kormányzat a Rákóczi iskola új tan-
termeinek felszereléséhez, és felépíti 
az intézmény új konyháját.

Példás együttműködésben folynak az 
intézmény bővítését célzó beruházá-
sok a Rákóczi utcában, a "kisiskolá-
nak" helyet adó önkormányzati in-
gatlanon. Törvényi kötelezettségének 
eleget téve a tankerület a szükséges 
4 tanterem, míg az Önkormányzat a 
melegítő-tálaló konyha és az ebéd-
lő felépítését vállalta. A tantermek 
készen vannak, folyik a használatba 
vételi eljárás, a konyha és az ebédlő 
befejezésének határideje december 1.
A tankerület azzal a kéréssel fordult 
az Önkormányzathoz, hogy a tanter-
mek berendezéséhez, felszereléséhez 
szükséges 20 millió forintot kitevő 
költségekhez járuljon hozzá. Az Ön-
kormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a haraszti gyermekek 
minőségi oktatását 5 millió forinttal 
támogatja. Így már nincs akadálya 
annak, hogy az iskolások januárban 
birtokba vegyék az új intézményt.

Közösségi terek bővítése
Bezerédi lakónegyed – aláírtuk, 
a miénk!
Megvan, aláírtuk, a foglalót átutaltuk 
– indulhat a tervezés, készülhet a kon-
cepció a Kassák – Haraszty F. utcák 
sarkán fekvő egyhektáros területre, a 
város új közösségi terére!
A Képviselő-testület felhatalmazásával 
élve aláírtam az adásvételi szerződést 
arra a két, egymás mellett fekvő in-
gatlanra, amivel már régóta „szemez-
tünk”, és amely végül, egy év tárgya-
lásai után, a város tulajdonába került. 
Így már biztossá vált, hogy itt nem 
fognak lakóházak épülni, létesülnek 
viszont sportolásra, játékra, mozgásra 
alkalmas terek, eszközök, a pihenést, a 
kikapcsolódást szolgáló sétányok, pa-
dok, zöldövezet; futópálya veheti majd 
körül, olyan lesz az egész, mint egy 
nagy lélekzetvétel Dunaharaszti egyik 
frekventált részén, ahol talán a legtöbb 
gyermek él a városban.
Megcsináljuk. Sok pénzbe és fáradság-
ba fog kerülni, de megéri. Ez a park a 
város új büszkesége lesz. A következő 
év rámegy majd a koncepció, majd a 
pontos tervek kidolgozására, de aztán 
nekilendülünk, és megcsináljuk.
Aláírtunk egy fontos szerződést, ismét 
gyarapodott a város vagyona. Köszö-
nöm mindenkinek, aki segített ebben!

Dr. Szalay László polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Engedjék meg, hogy felhívjuk figyel-
müket a közelgő ünnepekre való tekin-
tettel, hogy Dunaharaszti területén, a 
lakosság által már megszokott módon, 
az ünnepnapoktól függetlenül, min-
dig a járatterv szerint meghatározott 
napon szállítjuk el az ingatlanoktól a 
hulladékot. Tehát az ünnepnapokon is 
lesz hulladékszállítás, amennyiben az 
hétköznapra esik. Továbbá, felhívjuk 
a lakosság figyelmét, hogy 2020. janu-
ár 06.-tól 17.-ig. terjedő időszakban, 
az adott ingatlanra vonatkozó hulla-
dékgyűjtési napon, munkatársaink a 
járattal együtt gyűjtik össze a hulla-
déktárolók mellé kihelyezett fenyőket. 
Amennyiben a kihelyezett fenyő nagy-
sága meghaladja a 2 métert, akkor a 
hatékonyabb és balesetmentes szállítás 
érdekében kérjük azokat kettévágni.
Kihelyezett, Dunaharaszti ügyfélszol-
gálatunk (2330 Dunaharaszti, 
Fő út 46.) ünnepi nyitva tartása:
2019. december 23. hétfő 800 - 1600
2019. december 30. hétfő zárva
2020. január 6. hétfő 800 - 1600
Budapesti ügyfélszolgálatunk (1201 
Budapest, Attila u. 62.) 
ünnepi nyitva tartása:
2019. december 24. – 30.-ig. zárva
2019. december 30. hétfő 800 - 1600
2019. december 31. kedd zárva
2020. január 1. szerda zárva
2020. január 2. csütörtök 800 - 1600
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új 
Esztendőt Kívánva!
ÉTH-Érd és Térsége Hulladékkezelési

Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató

MULTI-DH Nonprofit Kft.

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

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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Egyházi ünnepeink
Karácsony

A karácsony a legnépszerűbb ünnepe a kereszténységnek, de 
nem túlzás, a fél világnak is. Népszerű, de nem a legnagyobb 
és nem a legősibb ünnep. Az egyház kezdetektől fogva a fel-
támadást ünnepelte, mint a legnagyobb eseményt. Csak a 4. 
századtól lett hivatalos a születés, a megtestesülés ünnepe. A 
születésnapot nem tudjuk, de egy római pogány ünnep (A 
téli napforduló – a Nap győzelme a sötétség fölött) helyére 
tették a karácsonyt. Maga a szó szláv eredetű, fordulatot 
jelent. Utal ez a napfordulóra és a Krisztus előtti és Krisz-
tus utáni időre. Az ünnep eredeti üzenete: Krisztus születé-
se. Hűséges leírását találjuk Lukács és Máté evangélistánál. 
Az eredeti történet meglehetősen nyomorúságos. A császá-
ri parancs értelmében minden családnak el kellett menni a 
férfi születése szerinti településre, a népszámlálásra. Mária 
– József esetében ez a názáreti, betlehemi út mintegy 120 
kilométer. Akár gyalog, akár szamárháton egy utolsó idős 
kismamának…Odaérnek, nincs egy nyomorult albérlet, miden 
szállás elkelt. Egy barlang istállóban húzzák meg magukat. 
Aki ilyen helyen szeretne szülni, születni…mindenesetre el-
gondolkodtató. Nos ez a történet. Egyetlen szépsége van: 
megszületett a Megváltó.
Mitől olyan népszerű ez az ünnep? Azért, mert profanizál-
ható. Lehet karácsonyfa, csillagszóró, ajándékozás, negédes 
dalocskák, beigli, hal, töltöttkáposzta, szeretet. Legékesebb 

példája az ünnep kilúgozásának a japán gyakorlat. Van ott 
minden, ami nálunk is, csak Jézusról, a megszületettről nincs 
szó. Annak vagyunk tanúi, hogy a gyakorlatban a profán 
legyőzte a szakrálist, a szentet. Ha a karácsony a szeretet 
ünnepe, akkor az nem a mi, hanem Isten szeretetének az 
ünnepe. A végtelen Isten testet ölt a Gyermekben. Nos ez 
az igazi ünnep, a többi csak toldalék. Ha eddig elolvasták a 
cikket, és egy kicsit elgondolkodtak – köszönöm!
Áldott ünnepet kívánok!

Varsányi Ferenc

Ferenczy Károly Bölcsek (Királyok) imádása

Felhívjuk
A lakosság figyelmét, 
hogy Dunaharaszti városban
2020. Január 06-tól
2020. Február 13-ig
Tüdőszűrést tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn 12:30 -18:15 óráig
Kedden 08:15 -14:15 óráig
Szerdán 12:30 -18:15 óráig
Csütörtökön 08:15-14:15 óráig
Pénteken 08:15 -14:15 óráig2
A tüdőszűrés helye:

József Attila Művelődési Ház, 
Dunaharaszti, 
Táncsics M. u. 2.

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára aján-
lott vizsgálat!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak éven-
te egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 
éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmas-
sági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700.- Ft, 
mely az oep által országosan elrendelt összeg. 
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken 
történik. A 14-18 év közötti gyermekek szű-
rése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező 
nyilatkozat szükséges. A törvény által kötele-
zettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, 
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizs-
gálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a tbc illetve sok más 
tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személy-
azonosító igazolványát, tb kártyáját, illetve, 
ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint. Mobil tüdőszűrő szolgálat
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A karácsony közeledtével nyitott szem-
mel és szívvel rójuk a város útjait. Ko-
rán sötétedik, minden olyan titokzatos, 
mindenki csomagokat cipel, a kiraka-
tok fénye vonzza a tekintetet. Izgal-
mas dolog a várakozás, jó érzés kerít 
hatalmába: örömet akarunk szerezni! 
Téli városnéző sétánkat a Móricz Zsig-
mond utcán folytatjuk, amely „a Dózsa 
György úttól a MÁV-aluljáró előtt ki-
ágazó és a Nádor-lakótelepig tartó, 900 
méter hosszú, átmenő forgalmú utca az 
Alsóvárosban. Nevét az 1930-as évek-
ben kapta, amikor a megszűnt mészho-
mok-téglagyárat és a területe melletti 
bolgárkerteket felparcellázták. A Mó-
ricz utca forgalmas gyűjtőút, főleg piaci 
napokon, ahol autóbuszjárat is közle-
kedik; a Móra Ferenc utca folytatása, 
így több mint két kilométer hosszú, a 
felsővárost és az alsóvárost összekötő 
útvonalat alkotva.” írja Dr. Helméczy 
Mátyás helytörténész.

140 éve született MÓRICZ ZSIGMOND 
(Tiszacsécse 1879. július 2 - Budapest 
1942. szeptember 5.) a huszadik század 
magyar szépprózájának mindmáig az 
egyik legnagyobb képviselője. Jelentő-
sége a regény- és novellairodalomban 
hasonló méretű és hatású, mint Adyé 
a költészetben. Elbeszélő művészete 
mellett a hazai drámairodalom meg-
újítója, legjelentékenyebb publicistáink 
egyike és - nem mellékesen -, költőként 
a legjobb magyar gyermekversek szer-
zői közé tartozik. Nála a naturalizmus 
az igazság kíméletlen feltárását jelenti. 
Brutális éleslátással bír: regényeiből 
és novelláiból kibontakoznak a falusi 
és kisvárosi Magyarország mindaddig 
fel nem tárt, társadalmi problémái és 

hiteles képe, mégpedig mozgalmasan, 
izgalmas helyzetekben, hiteles típusok 
áradatában. Móricz irodalmunk egyik 
legkitűnőbb pszichológusa. Kezdetben 
ő is a Nyugathoz tartozik, de 1933-ban 
a Nyugatból kiválik. Sikeres író, meg 
tud élni, csak úgy ontja írásait. Rendkí-
vül érdekesen ír mindig. Tudja, hogy az 
epika lényege a cselekményesség; nyelve 
gazdag és sokízű; stílusa erőteljes, de 
ha kell, finoman költői. Móricz mind-
végig szenvedélyes újságíró, nem egy 
szépirodalmi műve riport fogantatású, 
nem egy cikke felér egy nagy novellával. 
Életműve óriási. Hatása sokféle irány-
ban mutatható ki mind a mai napig.
KÖNYVTÁRI AJÁNLÓNK, DVD: A 
DIÓTÖRŐ ÉS A NÉGY BIRODA-
LOM, színes, szinkronizált, 95 perces, 
amerikai fantasy film. E.T.A. Hoffman 
klasszikus történetéből a Csokoládé és 
az Egy kutya négy élete Oscar-díjra je-
lölt rendezője készített filmet a Disney 
legjobb hagyományaival. A karácso-
nyi fantasy főszereplője az Alkonyat-
sorozatban és a Csillagok közöttben 
feltűnt Mackenzie Foy, partnerei má-
sok mellett az Oscar-díjra jelölt Keira 
Knightley, valamint az Oscar-díjas He-
len Mirren és Morgan Freeman. Clara 
egy dobozt kap a karácsonyi bálban, 
ami néhai édesanyja ajándékát rejti. Az 
aranyfonal segítségével rábukkan az azt 
nyitó kulcsra, ám annak nyoma vész. 
A kulcsot keresve Clara átlép a furcsa 
és titokzatos párhuzamos világba. Itt 
találkozik Phillippel, a katonával, egy 
seregnyi egérrel és három birodalom 
kormányzójával. A Cukortündértől, Be-
rektől és a Fagyos Cidritől megtudja: a 
negyedik uralkodó, a Rőt Banya ellenük 
tör, és csak az általa keresett kulcs se-
gítségével lehet megállítani. Varázslatos 
szórakozás az egész családnak!
Könyv: Nicolas Barreau: MONMAR-
TE-I SZERELMES LEVELEK, Park 
Kiadó, 2019. Mit tehet egy ember, egy 
férfi, egy szerető férj és apa, ha tragiku-
san fiatalon elveszti gyönyörű, imádott 
felségét és egyedül marad 4 éves kisfiá-
val? Magába roskad, elnyeli a gyász, de 
mégis élnie kell, mert egy kisfiú számít 
rá, még fel kell nevelni úgy, ahogyan 
közösen tették volna a feleségével! Az 
utolsón kívánság szerint 33 levelet kell 
írnia Hélenhez, amit a sírkő titkos re-
keszébe tesz. Julien foglalkozása szerint 
író, de mégsem képes egyetlen sort sem 
leírni, annyira elsüllyed az önsajnálat-
ban. Amikor azonban az első levél eltű-

nik a rekeszből, s helyette egy kis kőszív 
kerül, feltámad benne a remény, hátha 
az ő angyali szépségű Hélen-je üzent 
odaátról! Egyszerre szomorú, megható 
és reményteli a történet, mely az örök 
szerelem és hűség mintája, de egyben 
üzenet is, hogy mindenkinek joga van a 
boldogsághoz! 
Szabó Péter: MERJ! NEVESS! SZE-
RESS! Budapest: Guruló Egyetem, 
2019. Az élet nem mindig olyan vidám, 
mint a könyv borítója, ez tény. Az élet 
nem mindig könnyű. Sőt! Sokszor elké-
pesztően nehéz. De az életnek nem is az 
a dolga, hogy könnyű legyen. A mi dol-
gunk az, hogy megtanuljunk élni. Ez a 
könyv azoknak lett írva, akik hajlandó-
ak így tekinteni az éltre. Azoknak, akik 
kellően bátrak szembenézni a jelenlegi 
helyzetükkel – ami sokszor iszonyato-
san fájdalmas tud lenni, és hajlandóak 
tudatosan változtatni a hozzáállásukon, 
saját magukon, ezáltal az életükön. 
Azoknak, akik keresik az eszközöket, 
amelyekkel visszatalálhatnak arra az 
ösvényre, amelyik oda vezet, ahol iga-
zán élvezhetjük az életet.
Do it yourself  -DIY- RAKLAP BÚTO-
ROK, a Pannon-Litaratúra sorozata - 
Kalapp Attila szaktudásával - mindig 
aktuális válasz az emberek érdeklődé-
sére és igényeire. A lakberendezésben 
egyre nagyobb divat a raklap bútorok 
alkalmazása, legyen szó használt vagy 
új raklap felhasználásáról, némi felület-
kezeléssel és fantáziával kényelmes, rusz-
tikus bútorokat tervezhetünk-készthe-
tünk otthonunkba, kertünkbe. És ami 
a legfontosabb, mindezt egyszerűen és 
kedvező áron valósítjuk meg. Aki sze-
reti az egyedi, különleges, ötletes öko 
lakáskultúrát, nos, megtalálja ebben a 
rövid, színes kiadványban mindezt. A 
szükséges anyagok: Eu-s raklap, ipari 
kerék, csavarok, csiszolópapír, festék/
fakonzerváló/lenolajkence, némi fan-
tázia és kézügyesség - és persze segítő 
partner a megvalósításhoz. Tavaszig 
éppen elkészíthetjük! A könyves kaland 
végeredménye magáért beszél!
Ed McDonald: ÉJSZÁRNY, Budapest, 
Agave, 2018. A kárhozat üres puszta-
sága rengeteg veszélyt jelent bárki szá-
mára aki bemerészkedik, így hát nem 
csoda hogy csak őrültek merészkednek 
túl a civilizáció ezen vonalán, valamint 
az őket követő Galharrow parancsnok 
és fejvadász csapata. A legijesztőbb 
azonban nem az, ami a kárhozatban 
les rájuk, hanem ami azon túl vára-
kozik; készül egy egykor félbemaradt 
háború folytatására. A mély királyai 
mozgolódni kezdtek és ismét az 

Dunaharaszti Városi Könyvtár
Dunaharaszti - 2019. december8



DUNAHARASZTI HÍREK

emberiség elpusztítására törnek, miu-
tán sejteni kezdték, hogy az emberiséget 
védő csodafegyver már nem úgy üzemel 
mint egykor. Velük szemben áll Galhar-
row és csapata, akik versenyt futnak az 
idővel. A parancsnok azonban nemcsak 
a kárhozat szellemeivel vív harcot, ha-
nem saját múltjával is. Összeesküvések 
sorozata, Galharrow kemény, lesüllyedt 
és mégis kedvelhető énje, mesterien fel-
épített világ- és csavaros történet. 
Elérhetőségeink: Dunaharaszti Váro-
si Könyvtár, Dunaharaszti, Dózsa Gy. 
út 12/b. www.facebook.com/dhbiblio; 
06-24-531-040; dhbiblio@dhbiblio.hu; 
www.dhbiblio.hu
Decemberben KETTERERNÉ 
BAUER MÓNIKA kiállítását tekint-
hetik meg MINI GALÉRIÁNKBAN: 
„Születésem óta Dunaharasztin élek. 
Boldog gyermek voltam. Felnőttként 
is kislánnyá változom amikor festek. A 
szépséget keresem mindenben. Bemu-
tatkozásként nem magamról, az alkotá-
saimról írnék inkább. Felnőtt fejjel har-
minc évesen valami arra sarkalt, hogy 
kifejezzem magam, alkossak. Tíz évig a 
Csili Művelődési Központ  képzőművész 
körében agyagoztam, majd festettem. 
Remek tanárunk volt. (Kocsis Előd 
szobrászművész.) Egyszerűen hagyta, 
hogy fessek. Ezekben az években meg-
tanultam saját kifejezési eszközeimmel 
másként értelmezni azt, amit látok, 
ami  alkotásra sarkalt. Egy komoly be-
tegséget követően az ikonok vonzottak, 
a témák, a történetek, a színek, az áb-
rázolásmód. Minden ikonom egy ima. 
Az én sajátos imám Istenhez. Hiszem, 
hogy az alkotás képessége ajándék. A 
Dunaharaszti Dunai holtág, a vízpart, a 
madarak gyerekkorom élményeit eleve-
nítik fel. A vízpart színei, lelke, lélegzete 

minden évszakban feltölt még akkor is, 
ha csak képről láthatom. Festés közben 
a színek  ahogy a papíron szétterülnek 
, a lilák, zöldek, sárgák tündökölnek és 
elvarázsolnak minden alkalommal. A 
festés játék nekem.”
Januári kiállítónk MINI GALÉRI-
ÁNKBAN: „NAGY ANDREA vagyok, 
1974.-ben születtem Kecskeméten. Egy 
kis faluban nőttem fel, és már gyerek-
koromban is rengeteget rajzoltam, fes-
tettem – ez volt a kedvenc elfoglaltsá-
gom – és bár az élet egy gyakorlatias 
pályára sodort, később is megmaradt 
bennem az alkotás iránti vágy. Sok kéz-
műves technikát kipróbáltam a hímzés-
től kezdve a tegolázáson át egészen a 
decoupage technikáig. A festészet szen-

vedélye 4 évvel ezelőtt ért utol, azóta 
szinte minden nap festettem valamit. 
Autodidakta módon képeztem magam, 
míg 1 éve megismertem egy kedves és 
önzetlen festőművészt Tóth Ferenc sze-
mélyében, akitől az olajfestés alapjait 
tanultam/tanulom. Legkedvesebb tech-
nikám mégis az akvarell, úgy érzem, 
hogy abban tudok leginkább teljesedni. 
2018 telén sikerült egy képemmel be-
kerülni egy a Jancsó Art Galery által 
szervezetett naptárpályázat nyertes 
alkotásai közé. Ez a kép bekerült egy 
naptárba, és 1 hónapra ki is állították. 
Ezt követte további 5 alkotásom, me-
lyek 3 hónapig ott vendégeskedtek a sok 
csodálatos festmény között. Első önálló 
kiállításomra ez év májusában került 
sor Budapest belvárosában, az Eresz 
Klubban, ahol mintegy 40 alkotásomat 
tekinthették meg az érdeklődők. 2019-
ben több ízben is kiállításra kerültek 
alkotásaim Budapesten, a Ver Deco 
Művészeti Körnek hála. Számomra 

legnagyobb élmény - és hálás szívvel 
gondolok rá ma is - a Budai Várban 
lévő St. Georges Residence-ben meg-
rendezett tárlat volt, ahol 5 képem-
mel lehettem jelen híres és elismert 
festőművészek társaságában. Imádom 
a fákat és a természetet, legszíveseb-
ben egy erdő közepén élnék, és nap-
hosszat fákat, és állatokat festenék. 
Remélem, hogy képeim által közelebb 
tudom hozni az emberek számára a 
természetet, úgy ahogyan én látom 
ezeket a dolgokat. Célom, hogy be-
csempésszek otthonaikba ezekből a 
csodákból. Hiszem, hogy sikerül.” Mű-
tárgyárusítással egybekötött, karácso-
nyi, zenés – Tóth Ferenc festőművész 
- megnyitójával várja Nagy Andrea 
december 19-én (csütörtökön) 17.00 
órától az érdeklődőket.
A Dühöngő – a kisgyermekek beszok-
tatása a könyvtárba – december 12-én, 
majd 2020-ban január 9-én folytatódik, 
10-12.00. A Játékdélután december 
12-én és január 9-én 16-18.00-ig lesz. 
Köszönjük önkénteseinknek: Antal Ka-
tának, Bánfalvi Bellának, Czoma Dal-
mának, Desics Katalinnak, Horváth 
Pálnénak, Kovács Ilonának, Skarupka 
Istvánnénak a szíves együttműködést, 
amellyel ezeket a rendezvényeket segí-
tették egész évben!
2020 január 16-án folytatjuk irodal-
mi kalandozásunkat; ezúttal PETŐFI 
SÁNDORRÓL tart előadást Dr. Reisi-
nger János irodalomtörténész. Január 
23-án 18.00 a Magyar Kultúra Ünnepé-
re várjuk az érdeklődőket!
Kérjük, hogy a mindig nyitva tartó, 
közkedvelt közösségi könyvkuckó polca-
in egy sorban helyezzék el a könyveket, 
mert különben a túlterhelt polcok ki-
szakadnak! Köszönjük mindazoknak a 
kuckó takarítását, akik – a könyvtáro-
sok mellett – rendszeresen rendbe rak-
ják a polcokat! Köszönjük a jó állapotú 
köteteket mindenkinek, többek között 
Máté Magdolnának is!
Különleges karácsonyi ajándéknak 
ajánljuk – a mindig időszerű és gyönyö-
rű - kiadványunkat: DUNAHARASZTI 
RÉGI KÉPESLAPOKON 1899-1969 - 
2.500 forintért.

December 24-től január 3-ig zárva 
tartunk. 
Minden kedves olvasónak, könyvbarát-
nak és dunaharasztinak 
SZÉP KARÁCSONYI ÜNNE-
PEKET ÉS BOLDOG, ÚJ ÉVET 
KÍVÁNNAK A KÖNYVTÁR 
MUNKATÁRSAI!

Dunaharaszti - 2019. december 9



DUNAHARASZTI HÍREK

Ha "szép" korba léptél, de van még felesleges energiád, akkor
csatlakozz hozzánk heti két alkalommal egy könnyed testmoz-
gásra! A torna célja: egy családias környezetben az egészsé-
ges életmód fenntartása, a helyes testtartás megőrzése.
Edzés időpontok: kedd és csütörtök, 8.30-9.30-ig
Edzés díja: 1.000 Ft / fő / alkalom
A tornát min. 5 főtől tudjuk megtartani
Cím: 2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc utca 1.
Telefon: +36 20 38 38 357
E-mail: magnoliadunaharaszti@gmail.com
Bejelentkezés szükséges bármely elérhetőségeken!
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Tevékeny és sikeres őszön van túl kórusunk, a Blumenst-
rauss kórus. A számos helyi rendezvényen való szereplés 
mellett (pl.: Városi napok, Nemzetiségi tánctalálkozó) 
szakmai sikerekben is bővelkedtek az őszi hónapok.
Ez év májusában a Magyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok (ismertebb nevén Landesrat) által szervezett 
minősítő versenyen Arany Rozmaring minősítést értünk 
el. A kizárólag maximális pontszámmal elérhető minő-
sítés egyben azt is jelentette, hogy résztvevői lettünk a 
Magyarországi Német Kórusok Országos Fesztiváljának, 
ahol a legjobb eredményt elért kórusok mérhették össze 
tudásukat. A fesztivált idén Törökbálinton, november 9-én 
tarották, ahol a Blümchenstrauss tagjaival együtt ismét 
színpadra léptünk Krauszné Hommer Zsuzsanna karnagy 
vezetésével. Novemberben sem hiányoztak a színpadról 
hangszeres kísérőink: Kindlinger József gitáron, László Ri-
chárd dobon, Sax Bernárd harmonikán, Valentin István 
pedig hegedűn kísérte előadásunkat. Izgatottan vártuk a 
végeredményt, ahol Kreisz László, a szervezet elnöke kö-
szöntötte beszédjével az ország legkiemelkedőbb német 
nemzetiségi kórusait. Hatalmas ujjongással fogadtuk a be-
jelentést: kórusunkat érte az a megtisztelő lehetőség, hogy 
2020 januárjában a Magyarországi Német Önkormányza-
tok Napján mi képviselhetjük a magyarországi német kó-
rusokat Pécsett, a Kodály Központ színpadán.
Ezzel még nem értek véget a sikerek! A Magyarországi 
Német Kulturális és Információs Központ által minden év-
ben megrendezésre kerülő Blickpunkt fotópályázaton idén 
kórusunk nevében is elküldtünk három – számunkra kü-
lönleges érzelmi értékkel bíró – képet a versenyre, majd 
a közönségszavazás határidejét követően jött a hír: egyik 
fotónk bekerült a Blickpunkt fotópályázat döntősei közé. 
A fotópályázat legjobb műveiből álló kiállítás megnyitóját, 

egyben a pályázat díjátadóját november 16-án a Műcsar-
nokban tartották, ahol kiderült: a Blümchenstrauss tagjait 
ábrázoló fotó nyerte el a Neue Zeitung Junior különdíját! 
Terveink szerint 2020-ban pünkösdkor szeretnénk fogadni 
a képekből álló vándorkiállítást Dunaharasztin.
Egy nappal később, tehát november 17-én tartották az 
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségé-
nek éves gáláját a Dunaharaszti Sportcsarnokban. Fellépő-
ként vehettünk részt az eseményen, ami már önmagában 
is hatalmas megtiszteltetés volt számunkra, de csak ezu-
tán érkeztek az év talán legcsodálatosabb dicsérő szavai: 
„Műsorotokkal számos ember szívét dobogtattátok meg, 
nemcsak a közönség soraiban, hanem a szervezők és fellé-
pők között is.” – írta köszönőlevelében Ritter Imre, német 
nemzetiségi országgyűlési képviselő, az ÉMNÖSZ elnöke.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatott minket vagy gon-
dolt ránk ebben a mozgalmas időszakban!

Blumenstrauss

Hosszú évek óta szeretnék a Dunaha-
raszti Alsóvárosban élők, hogy abban a 
városrészben is legyen egy kis postahi-
vatal, könnyítve az ügyintézést.
Ebben szerettem volna segíteni a la-
kossági aláírásgyűjtéssel. Nagyon so-
kan aláírták az a listát, melyet október 
10-én feladtam a Magyar Posta Zrt. 
Vezérigazgatójának.
Megérkezett az udvarias válasz, de a 
lakosság számára nem éppen kedvező 

a leírtak. A „jövőben Dunaharaszti Al-
sóvárosban új posta létesítése jelenleg 
NEM tervezett”.
Indoknak több tényt is felsoroltak, 
pl. a hagyományos postai szolgálta-
tás iránt csökken a kereslet és Duna-
harasztin van 3 szolgáltatóhely, amit 
igénybe tud venni a lakosság. Még a 
szolgáltatások bővítését is megemlítik, 
bank ügyintézés és mobiltelefon hasz-
nálata. Véleményem szerint ezzel az 

a gond, hogy a lakosság egy része ezt 
nem tudja igénybe venni.
A levélben ígéretet tettek, hogy a 
Baktay téren lévő postahivatalnál az 
ügyfélkiszolgálás minőségét javítani 
fogják, munkaszervezési intézkedést 
kezdeményeztek.
A levél végén az alábbiakat írta a háló-
zati igazgató, idézem: Biztosítom Önt, 
hogy Dunaharaszti városban a postai 
szolgáltatások ellátásának minőségére 
kiemelt figyelmet fordítunk.”

Ócsai Pál Györgyné

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

fotó: Kettererné Bauer Mónika
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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 - Vasárnap: zárva

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

Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! 

Kedves dunaharaszti lakosok! 
Egyesületünk tagjait a hasonló gondolkodás köti össze. Min-
den általunk elérhető platformon próbálunk a szemléleten 
változtatni, amely nem tesz a környezet védelméért, vagy 
–még rosszabb- aktívan tesz a tönkretételéért. Programja-
inkon keresztül hívjuk fel a figyelmet a felelősségvállalásra, 
az aktív részvételre. 
2019. szeptember 16-án Dr. Olach Zoltán a tőle megszokott 
magas színvonalú előadást tartott a Dunaharaszti Városi 
Könyvtárban, melynek témája: Mesék a világ legmagasabb 
hegyeiről - környezetbarát felfogásban volt.
Ezt követte szintén a Dunaharaszti Városi Könyvtárban 
(amelynek ezúton is köszönjük, hogy biztosítja a helyszínt) 
szeptember 30-án Ökojucus - Környezettudatosan a magunk 
módján - Beszélgetés Lovasiné Paprika Judittal előadása. 
Megtudtuk tőle, hogy nem kell mindent tökéletesen csinál-
ni, a szándék, az elhatározás fontos. A szemléletformálással 
kapcsolatban elmondta, hogy élhető bolygót hagyjunk ma-
gunk után gyermekeinknek, unokáinknak: példát mutatunk 
nekik, Ők már ezt fogják természetesnek venni, így fognak 
élni. Kaptunk tippeket, praktikákat a szemét csökkentett 
- mentes mindennapokra. Beszélt arról, hogy mennyire fon-
tos, hogy kicsiben kezdjük el a környezettudatosságra neve-
lést, otthonunkban kis dolgokkal kezdjünk, és fokozatosan 
tudjuk átalakítani háztartásunkat. Hallottunk még a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságáról, praktikákról, hogyan 
lehet a műanyag zacskókat kiváltani, és környezetbarát tisz-
títószerek használatáról.
2019.október 21-én folytattunk egy már korábban meg-
kezdett beszélgetést Tót Icóval, akinek a neve mára már 
egybeforrt a Mályvavirág Alapítvánnyal. A HPV fertőzéssel 
kapcsolatban érdemes tudni, hogy ez nemcsak a NŐK be-
tegsége, a FÉRFIAK is lehetnek HPV fertőzöttek, ami ná-
luk is daganatos megbetegedések kiváltója lehet. Oltással 
megelőzhető a fertőzés. Dunaharaszti Város Önkormány-
zata minden évben meghirdeti az oltást, melyet az itt élő 
hetedik osztályos gyermekek számára INGYENESSÉ tette, 
átvállalva a háromszori oltás igen magas költségét. A beszél-
getéseket, folytatjuk! Ha addig is szeretne többet megtudni 
a betegségről a Mályvavirág Alapítvány oldalán (is) tájéko-
zódhat: https://malyvavirag.hu
2019. október 26-án ismét szuper csapatok alakultak és jöt-
tek össze Dunaharaszti szinte minden területéről. Szemét 
helyzet – mert Mi nem adjuk fel! címmel hirdettük meg 
szemétszedési programunkat. A környezet megtisztítása 
mellett fontos szempont volt, hogy gyermekeink szemléletét 
ezzel is formáljuk. Hiszen mit is lát valójában egy gyerek 
a világból – szeméttéren – autóból épp kirepülő cigaretta 

csikket, buszmegállók környékén a felnőttek nem tolerálnak 
semmit és senkit, eldobott cigarettavégek és jó esetben a 
szemetesbe dobott műanyag flakonokat, szeméttel színültig 
telt kukákat (hiába a rendszeres ürítés, mindig tele tömik), 
ZÖLD területeinken szemétkupacokat. Dunaharaszti sze-
rencsés, mert lakórészeink körül még van ZÖLD terület és 
ha oda tévednek, vagy épp tudatosan sétálni indulnak így 
ősz táján a gyönyörű lehullott színes falevelek mellet szede-
gethetik a mások által odavetett szemetet. Idén ismét kö-
zel 100 fő vett részt a szemétszedésen, több tucat zsáknyi 
szemét gyűlt össze. Öröm, hogy ennyi ember segített, de 
szomorúság is, hogy nem tudjuk megelőzni az illegális sze-
métlerakást. 
Köszönjük a szervezőknek, akik a közvetlen lakókörnyeze-
tükben összefogták a kis csapatukat!
Kovács Ilona, Hermann Ildikó – Kőrisfa utca – Barka utca, 
Jankovics Ildikó – Klauzál utca, Kurányi Anikó - Tulipán 
tér, Ferencz Kinga - Somogyváry Gyula utca – Baradlay 
János utca Lovasiné Paprika Judit– Pillangó lakópark kör-
nyéke és M0 híd alatt.
Külön köszönet a szülőknek, hogy ilyen klassz szülők és 
gyermekieknek, akik fantasztikusan aktív jó csapat!
November 9-én kezdtük a faültetési projektünket. 
Lelkes csapatunk találkozott a MÁV parkolóban, ahol 
megbeszéltük, hogy hány darab fát kaptunk, illetve hányat 
tudtunk venni a felajánlásokból, és ezek hova kerülnek 
elültetésre. Közel 50 fát tudtunk elültetni, ebből húszat ma-
gánházakhoz (főleg gyümölcsfákat). Öröm volt látni, hogy 
örültek az új fa-tulajdonosok, gondosan választottak helyet 
a fáknak. Ígéretet kaptunk, hogy tavasszal kapunk képeket 
a most elültetett fákról, melyet Facebook-oldalunkon közzé 
is teszünk! Köszönet a felajánlásokért, a segítségért, Lovasi-
né Paprika Juditnak a szervezésért! 

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete
Dné. Kerekes Gabriella és Kovács Ilona

A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete hírei
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Dunaharaszti Ninják Taekwondo Egyesület első Országos 
Bajnoksága Dunaharasztin! 

November 23.-án Dunaharasztin rendezték meg a 2019 
.-évi Országos Taekwondo Bajnokságot.
Közel 220 sportoló mérhette össze tudását a városi sport-
csarnokban. A Ninják 5-en képviselték egyesületünket, 
Dunaharasztit.
A Danaharaszti Ninják egy meglehetősen új egyesület, ja-
nuárban leszünk egy évesek. 
Sokat készültünk erre az új megmérettetésre, szerettük 
volna, hogy ha a gyerekek kipróbálják a versenyzés izgal-
mait, érzéseit.
Remek felmérés volt, hogy milyen szinten állnak a gyere-
kek és merre kell továbbfejlődjünk.
Lassan, december végén tartunk egy kis pihenőt, január 

elején megünnepeljük első éves megalakulásunkat, utána 
folytatjuk felkészülésünket a következő övvizsgára, tavaszi 
diákolimpiára.
Egész évben folyamatosan lehet csatlakozni a kis Ninják-
hoz, sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Hunyadi 
János Általános Iskolában, hétfőn és szerdán 17 órától, 18 
óráig.
Eredményeink: 
Ezüstérem:
Csernyava Ágnes gyerek II. kategória – 36 kg.
Bronzérem: 
Farkas Amira gyerek II. kategória -33 kg.
Bajcsi Henrietta gyerek II. kategória -33 kg.
Simon Bence gyerek II. kategória -24 kg.
Türke-Lucska Ákos bátran felállt volna a pástra, de sajnos 
az ő súlycsoportjában nem volt ellenfele.

Felkészítők: 
Szedoglavits Alajosné Andrásik Mónika I. dan.
Szedoglavits Alajos IV. dan 

Dunaharaszti Ninják
Dunaharaszti - 2019. december 13
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2020

Áldott, Békés Karácsonyt
és Boldog Új Évet
kívánunk! 

Advent
Wágner Flóra dunaharaszti fiatal művésze szemével

Dunaharaszti ifjú tehetséges művészével, Wágner Flórával 
egy könyvbemutatón találkoztam. De nem ott találkoztunk 
előszőr. Valamikor régen hozzám járt óvodába három évig. 
Már akkor tehetséges volt, szépen rajzolt. Képessége kiemel-
kedett kortásai közül. Érzékeny, csendes visszahúzódó gyer-
mekként ismertem meg. 
Ezen a nívós könyvbemutatón a Taksonyi Német Nemzetisé-
gi óvoda mesés-dalos könyvét a Korbflechter Lied nevű sváb 
dalt mutatták be a közönségnek, melyet stílusosan illusztrált 
a Taksonyi Német Nemzetiségi Óvoda felkérésére. (A könyv-
bemutatón többek között a Blumenstrauss Dunaharaszti Ha-
gyományőrző énekkar csodás műsora is elhangzott) 
Évek óta figyelemmel kísérhettem Flóra munkáit, kibon-
takozó művészetét. Számomra élmény az az akvarell tech-
nika, amivel ő alkot. Ábrázolásmódja emberközeli, témái 
megfoghatók és stílusosak, színviláguk egyedi.
Megragadom az alkalmat, hogy bemutathassam őt és 
legújabb alkotását, azokat a betlehemi figurákat melyek 
abban a betlehemben kerültek elhelyezésre, amit a Dunaha-
raszti Szent István Templom kertjében állítottak fel Advent 
második vasárnapján.
Wágner Flóra a Kaposvári Főiskolán, a Rippl-Rónai Mű-
vészeti karon végzett, mint grafikus. A Betlehem nemcsak 
egyik kedvenc témája, de gyermekkora egyik legkedvesebb 
élménye is egyben hisz gyakran járt betlehemezni városszerte 
advent idején. 

A betlehemet párjával, Tóth Balázzsal készítették (fotográ-
fus, a Budapesti Metropolitan egyetemen végzett). Helyi 
vállalkozásukban PRSCreative néven lézervágással és egyéb 
grafikai munkákkal is foglalkoznak. Alkotómunkájuk során 
vállalkozásukban Flóra különböző grafikusi technikákat ve-
gyít, társa Tóth Balázs mindezek mellett a fotózással is fog-
lalkozik.
A civil kezdeményezésből, két hívő és családjaik felajánlá-
sával készült betlehemi házikóhoz figurákat készítettek. A 
figurákat digitálisan rajzolták meg, lézervágással készültek 
fából, amit aztán Flóra festett meg. A betlehem a templom-
kertben megtekinthető. A figurák lefestése Flóra és Balázs 
felajánlása. Színei, puritán kifejezésvilága természetes és 
egyszerű, méltóképpen fejezi ki az adventi karácsonyvárást.
A hosszú évek alatt kevés óvodásom életét sikerült nyomon 
követnem.Flóra életútját sikerült. 

Kettererné Bauer Mónika

Dunaharaszti - 2019. december14
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Városi Népdaléneklési Találkozó
Dunaharaszti Önkormányzatának támogatásával immár 
hagyományosan, népdaléneklési találkozóra hívta össze a 
város daloskedvű diákjait a Városi Zeneiskola november 
15-én a Laffert Kúriába. A találkozó célja egy örömteli, 
az éneklés szeretetén alapuló közösségi alkalom, ahol az 
arra vállalkozók megmutathatják, hogy népzenei kultú-
ránk rendkívül színes palettájáról érdemes újabb és újabb 
dallamokat válogatni, megtanítani, megtanulni és egy-
másnak bemutatni.
A találkozón harminc diák vett részt a város minden is-
kolájából. Az énektanárnők - Czémán Dóra, Koltai Csil-
la, Licsájer-Kozma Edit, Marosi Márta, Pénzes Katalin, 
Sebestyénné Eisemann Tünde, Zentai Éva - szakmailag 
alapos munkáját dicséri, hogy jóhangú növendékeik szá-
mára változatos dalcsokrokat tudtak összeállítani külön-
böző forrásokból, nem csupán az ének-zene tankönyvek 
megszokott népdaltárát felhasználva. A legtöbb esetben 
jól illettek a kiválasztott dallamok a fiatal előadók élet-
korához, személyiségéhez, hangi adottságaihoz. A dalvá-
lasztás lényegesen megkönnyíthette a melódiákkal való 
szorosabb kapcsolat kialakulását, ezáltal születhetett 
meg néhány kimagasló produkció, amit a közönség is 
érezhetően nagyobb tapssal jutalmazott.  Egy-két külö-
nösen „jó torkú” dalost is megismerhettünk, nagy élmény 
volt hallgatni a szólisták mellett a duókat, triókat is! A 
népzenei előadásmód kihívásait is jól kezelték a fellépők, 
ami nem meglepő, hiszen ma már több népzenei adatbá-
zis, hangzó és videófelvétel is elérhető, ezek közvetítésével 
„elsőkézből” sajátítható el a népzenei stílus. A megnyitón 
elhangzó két magyarszováti dallam is ilyen remek stílusos 
előadásban csendült fel Antal Katalin népdalénekes tol-
mácsolásában.
A rendezvény jellegét tekintve a zsűri (Antal Katalin, 
Márton Ágnes, Lehőcz Alexandra) szerepe csupán annyi 
volt, hogy mindvégig mosolyával bátorítsa a színpadra 
állókat és a találkozó végén az emléklapokat, ajándéko-
kat a szereplőknek és tanáraiknak átadja és a kellemes 
hangulatú eseményt emlékeiben megőrizze, illetve továb-
bi ehhez hasonló alkalmak létrehozására bíztassa a szer-
vezőket.

Lehőcz Alexandra

Díjugrató siker
2019 október 11-13 között rendezték meg a szabadté-
ri szezon zárásaként a Díjugratók Pest megyei döntőjét, 
melynek a Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományörző 
Egyesület Érdi versenypályája adott otthont.
A háromnapos döntő ifjúsági számára, Pest megye 18 lo-
vardájának fiatal versenyzői kvalifikálhatták magukat, év-
közi versenyeken. Ezen a hétvégén végül a legjobb 33 ifjú-
sági lovas állt starthoz. Közülük városunk szülötte Vajda 
Laura, a Baktay Ervin gimnázium 12/A osztályos tanulója 
végül a dobogó második fokára állhatott. Az ezüstérmes 
páros második tagja Gulmerette, egy 8 éves pej kanca.

Táncház
Haraszti Magyar Táncház a Művházban, január 10-én, 
pénteken, este 6-9-ig! Moldvai, valamint magyarorszá-
gi és erdélyi táncok, tanítással!
Játszik Rigó Marci és Bandája, és a Csenderítők
Belépés: felnőtteknek 500.- Ft/fő, becsületkasszával
További információk, és képek a Haraszti Magyar 
Táncház FB oldalunkon
Gyertek egyedül, párban, családdal...., tánc lesz, jó 
lesz!
Várjuk a magyar néptánc iránt érdeklődő 3-14 éves 
korú Gyermekeket is, folyamatos csatlakozással a Csil-
lagszeműek Dunaharaszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban 
(Erzsébet u.21.).
Próbanaptár és további információk a Csillagszemű-
ek Dunaharaszti FB oldalunkon, vagy hívj minket a 
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a 
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!
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2019. október hónapban el-
hunytak neve és életkora
Vörös Benőné  élt 91 évet
Gazdig József   élt 65 évet
              még augusztusi elhunyt 
Borus Monika  élt 44 évet 
Simainé Temesi Monika élt 53 évet   
James  Stewart Smith élt 77 évet   
Szimeonov Iliev Szimeon élt 85 évet   
Fazekas Andorné  élt 86 évet 
          még szeptemberi elhunyt  
Temesvári József  élt 84 évet   
Mátravölgyi Béláné   élt 73 évet   
Kovács Aladár Pál  élt 82 évet   
Gémesi Józsefné  élt 90 évet   
Tőcsér József László élt 85 évet   
Ady Györgyné  élt 57 évet   
Kovács  Lászlóné  élt 74 évet   
Weinber Jánosné  élt 79 évet   
Leéb Ferenc   élt 85 évet   
Mibeltslos Ioannis   élt 72 évet
Knon Pál   élt 48 évet     

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel 
köszöntjük 
a 90 éves 
Bíró Tibor Jenőnét

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. októberben születettek 
névsora
Kovács-Szalay Nándor 10. 01.
Keller Sára  10. 02.
Nyári Petra  10. 03.
Séllei Dániel  10. 04.
Somlai Kornél  10. 04.
Mózes Gergő  10. 06.
Kovács Hédi  10. 08.
Farkas Dominik Marcell 10. 09.
Szalai Áron  10. 10.
Székely Bence  10. 11.
Hrtyan Miklós  10. 12.
Sipos-Baranyi Milla 10. 12.
Vagyóczki Hajnalka 10. 12.
Tóth Viktória  10. 14.
Szeifert Zsombor 10. 16.
Szabó Nóri  10. 17
Földesi Léna  10. 20.
Czifra Via  10. 21.
Fagan Derek Zsolt 10. 21.
Gáldi Krisztián Attila 10. 21.
Szabó Mira Szonja 10. 21.
Holhós Zsombor 10. 22.
Kapuvári Luna  10. 25.
Szentpétery Alíz  10. 25.
Tóth Dániel  10. 25.
Komoróczy Abigél 10. 27.
Cséke Olivér Máté 10. 28.
Polgár Sára Lili  10. 30.

Közélet

Dunaharaszti Temetőbe férfi munkatársat keresünk! 
8 órás munkavégzésre, kiemelt bérezéssel, teljes körű bejelentéssel! 
További Információ: +36 70 379 7117

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.
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Dunaharaszti, Fő út 65.

25 éve már a lakosság és a cégek szolgálatában!

 

WWW.LEEB.HU

Telefonszám: +36-30-366-6555; +36-30-949-1966

E-mail: iroda.leeb@gmail.com

Nem tudja hitelét fizetni, gondjai vannak a hiteltörlesztéssel?
Felmondta a bank a hitelszerződését?
Jogi problémás ingatlanával küzd?
Szakembereinkkel INGYENESEN konzultálhat!
Igény esetén, a legmagasabb piaci áron értékesítjük, vagy
megegyezés szerint készpénzért megvásároljuk ingatlanát!

Keresünk / kínálunk használt és új lakó és ipari ingatlanokat
eladásra és bérbeadásra.
Közvetítési díjunk megállapodás szerint alakul.

A DÖNTŐ LÉPÉS AZ ÖNÉ, MI SZAKÉRTELMET ADUNK MÖGÉ!

Áldott, Békés Karácsonyt és
Boldog Új Évet kívánunk! 

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,

pezsgő, főzött és gépi kávé, cukorka

és rágó kapható.                             -

Szerencsefogadás (különböző lottók
és sorsjegyek) is elérhetők

a hét minden napján.
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Állatok világnapja 
klubnapközi keretében

Októberben az állatok világnapja al-
kalmából dr. Nagy Andrea, állator-
vossal és Kivágó Mónika, kutyakikép-
zővel négy kutyus érkezett a napközis 
gyerekekhez. 
A szakemberek beszélgettek a gye-
rekekkel a felelős állattartásról, az 
állatok és az állatokkal élő emberek 
egészségmegőrzéséről, a kutyákkal 
való helyes bánásmódról.
A gyerekek tájékozottsága a témában 
a szakemberek előzetes várakozását 
felülmúlta, és ez talán bizakodásra 
adhat okot a felnövő generáció megfe-
lelő hozzáállásával kapcsolatban.

Zentai Éva
napközis munkaközösség-vezető

Nyelvi hét

A hagyományokhoz híven idén is 
megrendezésre került az angol nyelvi 
hét a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában. A 2019-es téma, a királyi 
család, most is több, mint 50 tanulót 
sarkalt egy kis böngészésre és poszter-
készítésre.
A plakátok évről évre színesebbek, öt-

letesebbek, így a zsűrinek ismét nehéz 
feladata volt a helyezettek megválasztá-
sában. A diákok igyekeztek nem csak a 
jól ismert családtagokat bemutatni, így 
olyan témákról is olvashattunk, mint 
II. Erzsébet királyné kiskedvencei vagy 
a családban tartott esküvők és helyszí-
neik. I. helyezett Harnberger Boglárka 
5.c, The Royal Family plakátjával, II. 
helyezett Králik Borbálla, Lukács Anna 
és Tilly Luca 6.a osztályos tanulók kö-
zös munkája The Queen and Her Dogs 
címmel, a III. helyezett pedig Susa 
Milán 6.a, Harry and Meghan témájú 
poszterével. Horváth Deján 6.a osztá-
lyos tanuló, aki egy valódi fán ábrázolta 
a család tagjait, különdíjban részesült.
A kutatás és a plakátok nézegetése köz-
ben megszerzett tudást a nyelvi vetél-
kedőn használhatták fel a tanulók, ahol 
idén 8 csapat vett részt a felső tagozat-
ról. Különböző állomásokon tehették 
próbára emlékezetüket, leleményessé-
güket és tudásukat a királyi családdal 
kapcsolatban. (I. helyezett a George 
csapat, II. helyezett a Queen Elizabeth 
csapat, III. helyezett a Meghan csapat.)
A nyelvi hét állandó témája az angol-
szász országokban ünnepelt Halloween, 
idén is helyett kapott iskolánk életében. 
Rémisztően fantasztikus dekorációk és 
faragott tökök is készültek. Az I. he-
lyezést a Balogh-Márfi testvérek, Szofi 
és Vivien szerezték meg, akik emellett 
a legkreatívabb résztvevők különdí-
ját is hazavihették. II. helyezett Hor-
váth-Koós Nikoletta tojástartó boszor-
kánya kapta, a III. pedig Őz Balázs 
ajtódísze lett. 
Azok a tanulók, akik részt vettek a hét 
eseményeiben, jutalom ötösök mellett 
meghívót is kaptak a a szünet előtti 
pénteken megrendezésre került Hal-
loween bulira, ahol jelmezversenyben 
és süteményversenyben hirdethettünk 
győzteseket a vetélkedő mellett. A fé-
lelmetes témájú édességek nem csupán 
kinézetükben nyerték el a zsűri tetszé-
sét,  a jelmezek esetében pedig érté-
keltük az otthon készült öltözékeket és 
megoldásokat. 

Csizmár Rita, nyelvtanár

Bolyai anyanyelvi csapat-
verseny körzeti forduló

Iskolánk egy harmadikos és három ne-
gyedik osztályos csapatot nevezett be 
a Bolyai anyanyelvi csapatversenyre.
November 8-án Alsónémedin rendez-
ték meg a körzeti fordulót.
A tanulók ezt megelőzően lelkesen ké-
szültek iskolai keretek között és ott-
hon is a megmérettetésre. Az eredmé-
nyek hamar nyilvánosságra kerültek 
és megtudtuk, hogy iskolánk két csa-
pata is bejutott az első hat helyezett 
közé. Nagy izgalommal vártuk az ün-
nepélyes keretek között megrendezett 
díjkiosztót, hiszen a végleges helyezés 
még titok volt számunkra. A 4.a tanu-
lói VI. helyezést értek el: Gálos Márk, 
Kiss Hanna, Tornai Ilona Sára. A har-
madik évfolyamot képviselő diákok a 
dobogós III. helyen végeztek: Bocskai 
Ákos, Gáspár Nóra, Szabó Hanna és 
Takács Dóra.
Boldogan tértünk haza és büszkék 
vagyunk Rájuk. Gratulálunk a szép 
eredményekhez!

Kreiszné Wágner Rita
felkészítő pedagógus

Kőrösi hírek
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Intézményünkben ebben az évben, no-
vember 14-én került megrendezésre - a 
szinte már tradicionálisnak mondható 
- nyílt napunk. Az első évfolyamon egy 
matematika és egy magyar órát, az 
alsó tagozaton az első három tanítási 
órát, matematika, magyar és egy egyéb 
tanórát a felső tagozaton pedig,   az 
első négy órarend szerinti tanítási órát 
tekinthettek meg a kedves szülők. Örö-
münkre szolgált, hogy idén is hatalmas 
érdeklődés övezte bemutató óráinkat, 
ahol a szülők nem csak bepillantást 
nyerhettek a mindennapjainkba, ha-
nem egy kis időre ők is „rákóczis” 
nebulókká válhattak. A bemutatóórá-
inkon, a tanulóink nagy izgatottság-
gal és lelkesedéssel kapcsolódtak be 
az órai munkába. A fegyelmezettség 
volt jellemző, amihez természetesen a 
szülői jelenlét is hozzájárult. A részt-
vevőktől sok elismerést kaptunk, di-
csérve pedagógusaink szakmaiságát, 
felkészültségét, kreativitását, valamint 
a gyerekközpontú magatartását és ok-
tatási szemléletét. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Önöknek az érdeklődést, 
elismerést, és bízunk benne, hogy 
jövőre is viszont üdvözölhetjük Önöket 
a nyílt napunkon. Kecskeméty Szilvia 
 
Egy alsó tagozatos kislány anyuká-
jának beszámolója a nyílt napról:  
Izgatottan kezdődött a reggel. Elindul-
tunk korán, hogy időben elfoglalhassuk 
a helyünket az osztálytermünkben.    
Lassan mindenki megérkezett. A gyer-
mekeink szemében az izgatottság, a 
boldogság látszódott, hogy egy kicsit 
még együtt lehetünk... egy kicsit együtt 
tanulhatunk ezen a napon.  Megtelt 
a tanterem gyerekekkel és szüleikkel. 
Belépett a tanító néni a terembe, 
akit nagy tisztelet övezett. Az egész 
termet a kölcsönös szeretett jár-
ta át. Jó érzés volt részesévé válni. 
Az első óra alkalmával betekintést nyer-
hettünk a számok világába, amit több-

szörösen a játékosság jellemzett, ezzel 
fokozva a gyerekek motivációt a ma-
tematikai ismeretek elsajátításában. 
Folytatásként, az olvasás rejtelmei-
be merülhettünk. A pedagógus jel-
mezbe bújva, átszellemülve, hangos 
felolvasással kacagtatta meg a gye-
rekeket és az ott lévő szülőket. A 
bemutató óra alatt a mese és a va-
lóság mezsgyéjén sétálhattunk. A ta-
nulók hangos olvasásának magabiz-
tossága, lenyűgöző volt számomra. 
Az utolsó órán egy kis apró falatot 
kaphattunk az angol nyelvből. A ta-
nító néni iránti rajongás  és szeretet 
már a szünetben megnyilvánult, amely 
egyben megalapozta az óra hangula-
tát. A képekkel és egyéb oktatási esz-
közökkel tarkított tanítási módszer, 
az idegen szavak memorizálásában 
játszott kiemelt szerepet. A pedagó-
gus anyanyelvi szintű kiejtése, szak-
mai felkészültsége is elvarázsoló volt. 
Gyorsan elrepült a 3 óra. Közben azon 
elmélkedtem, de jó lenne, ha én is en-
nek az iskolának   lehetnék a diákja. 
Szülőként, széles mosollyal az arco-
mon távoztam, hiszen ezen a napon 
ismételten bebizonyosodott, hogy a 
gyermekünk számára megtaláltuk a 
legmegfelelőbb tanító nénit, szakta-
nárt és iskolát egyben. 
Köszönjük!  Bíró Edina

„Hősök emlékére” 

Tudósítás a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola által rendezett 
futóversenyről
„Egy futás megszépítheti a napodat. 
Sok futás megváltoztathatja az egész 
életedet.”   
Még javában tartott az idei „vénasz-
szonyok nyara” mikor sok általános 
iskolás gyermek a hagyományos „Hő-
sök-emlékére” rendezett városi futóver-
senyre gyülekezett a Csónakháznál.
Szerencsére a késői nyár nagyon kelle-
messé tette a programot. Öröm volt lát-
ni, hogy milyen sok tanuló jelent meg a 
három általános iskolából. Összesen 377 
gyerek vett részt a megmérettetésen.

Hasonlóan az eddigiekhez, az idén is 
sok izgalmas versenyt láttunk. Nagy 
versengések, szinte erőn felüli teljesít-
mények szemtanúi lehettünk, minden 
futó megküzdött magával, hogy telje-
sítse a távot.
Szeretnénk köszönetet mondani a 
verseny lebonyolítását segítő minden 
kollégának és szülőnek, hiszen a ta-
nulókat kísérő, vigyázó segítség nélkül 
ilyen sok gyermeket nem tudtunk vol-
na megmozgatni.
Külön szeretnénk megköszönni Li-
vagyin Zsoltné és Bogdán Mariann 
védőnők munkáját, akik a gyerme-
keknek vizet, almát, szőlőcukrot osz-
tottak, ill. ellátták a sérült, kimerült 
futókat is.
Az évfolyamonkénti első helyezettek 
nevét hagyományainkhoz híven az 
idén is szeretnénk közzé tenni:
3. évfolyam: Szalai Nóra II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola, Szepesi 
Péter II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola
4. évfolyam: Hornyák Bodza Hu-
nyadi János Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola, Lévai Tamás II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola
5. évfolyam: Bugovics Júlia Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola, Hor-
nyák Hunor Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola
6. évfolyam: Szalai Fanni II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola, Molnár 
Gergő Hunyadi János Német Nemze-
tiségi Általános Iskola
7. évfolyam: Séllei Lili Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola, Fodor Atti-
la II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
8. évfolyam: Kopasz Hanna II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola, Fedor 
Zoltán Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola
Pontverseny eredménye: 
1. Kőrösi Cs. S. Á. I. 143 pont
2. II. Rákóczi F. Á. I. 63 pont 
3. Hunyadi J. Á. I. 46 pont
GRATULÁLUNK! 

Czompa Gyula
testnevelés munkacsoport vezető

Rákóczi hírek

Nyílt nap
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A-10 
70 éves a galambász egyesület

A kezdet:
1948 – amikor a dunaharaszti fiata-
lok, a környező falvakból valamint 
vidékről felköltözött állatszerető ga-
lambimádók már beszélgettek a pos-
tagalambokról és azok tartásáról. 
1949 -ben az akkori  kormány enge-
délyezte,hogy a korábban megszün-
tetett társadalmi szervezetek   újjá 
alakulhatnak. Ekkor alakultak sorra 
Magyarországon a galambász egyesü-
letek, ahol a dísz-  és röpgalambászok 
még együtt alkották  az egyesületet, 
csak később váltak szét és külön sza-
kágként önállóan működtek a posta-
galambászok.
1949 tavaszán a Dunaharaszti  Kul-
túrházban alakuló gyűlést szerveztek 
a galambászok, akiknek egy része már 
tartott galambokat, díszgalambokat, 
így velük együtt alakult meg az A-10 
Díszgalamb- és postagalamb egyesü-
let. Csak néhány név az alapító tagok 
közük: Mezerics Miklós, Varga Gyu-
szi, Bányai János, Rózsahegyi Jani, 
Peff István, Kiss Dezső, elnöknek Me-
zerics Miklóst választották.
Szembesülhettek a tényekkel: Posta-
galambokat hadi tudósítóként tar-
tották nyilván, ezért tartásukhoz, és 
hogy versenyezni tudjanak rendőrségi 
engedély kellett, melyet a rendőrség-
től kellett kérni, de a Belügyminiszté-
rium hagyta jóvá. A rendőrség kijött 
a galambászhoz, környezettanulmányt 
tartott, a szomszédoktól érdeklődtek, 

úgynevezett megbízhatóságuk felől. A 
rendőrség részéről az ellenőrzés folya-
matos volt, sőt a galambászok közül is 
választottak ellenőröket, ők bejelentés 
nélkül megjelenhettek.
A kezdeti nehézségek után már a ver-
senyzés is megkezdődött. Belföldi utak 
voltak, vonaton szállították a galam-
bokat a feleresztő helyre.  Egy köz-
ponti óra volt a Kultúrházban, aho-
vá kerékpárral vitték a galambokat 
gyűjtésre, valamint az érkező galam-
bok gumigyűrűjét is. A gumigyűrűt 
borítékba tették és ráírták az érkező 
galambok idejét és galambszámát. Az 
utat a központi óráig többnyire kerék-
párral tették meg – már akinek volt 
– ha nem, akkor futva. Futni kellett 
akkor is, ha kilyukadt a bicikli kere-
ke vagy viccből leengedték a gumikat, 
mert ilyen is előfordult. Minden perc, 
minden másodperc számított. Kerék-
pár utat számoltak be a központi tá-
volság miatt, mivel egyesületenként 
csak egy bemérési pont volt. 
Lassan az évek során, aki megtehette, 
már saját órát vásárolt, így társulha-
tott hozzá más galambász is. 
1954-ben elkezdődtek a külföldi ver-
senyek is, ami újdonságot jelentett, 
nagy várakozást okozott a galambá-
szok körében.  A versenyeket akkor 

még kéthetente rendezték.
Kezdetben az A-10 kerületileg Hat-
van városához tartozott, majd a B-01 
budapesti tagszövetséghez sorolták 
egyesületünket.  1989-ben kerültünk 
a B-02 tagszövetséghez, ahol az első 
elnök Zempléni József volt.
Az elmúlt 70 évben 12 elnöke volt 
az A-10 egyesületnek, kiket név sze-
rint is megemlítek: Mezerics Miklós, 
Ginczer Ferenc, Tóth László, Dob-
róczki István, Haszon Nándor, Kiss 
Dezső, Tóth Kálmán, Kónya József, 
Móricz Attila, Szlama Márton, Fürst 
Ernő, Gábler Ferenc és Végh Kálmán.
Az A-10 egyesület egy sor országosan 
ismert és elismert galambászt nevelt, 
itt elsősorban a „ Standard király” 
néven ismert Tóth Kálmán bácsit em-
líteném, aki standard kategóriában 
nem csak országos, de nemzetközi 
elismertséget is szerzett. Olimpián is 
kiválóan szerepelt. 1991-ben halála 
után egy új generáció lépett előre. Itt 
elsősorban Kéri János, Makkos Ta-
más, Szlama Márton és Zwick Bandi 
nevét említeném.
Makkos Tamás: 1993-ban B-02 kerü-
leti általános csapat harmadik    ért 
el.
Kéri János: 1994-ben B-02 kerületi 
általános bajnok, Lipcséből országos 
csapat III., Aschaffenburgból orszá-
gos I., Magdeburgból csapat Buda-
pest bajnokság I. hely.
Későbbi években még Szlama Márton-
nak volt egy B-02 kerületi csapat álta-
lános bajnokság 6. helyezése.
2001 – Nagyon nehéz év volt az egye-
sület életében. Különböző okok mi-
att egy rövid időre 5 főre csökkent az 
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egyesület tagsága. Nagy nehézségek 
árán sikerült a létszámot stabilizálni, 
így nem kellett a versenyzést felfüg-
geszteni. 
A következő években kisebb – nagyobb 
sikerekkel működött az egyesület, egy 
–egy kerületi jó eredmény született. 
Általában a jó erős középmezőnybe 
tartozott az A-10 egyesület.
2006-tól az A-10 egyesület újra a 
B-02 tagszövetség élén. 
2006-ban 2007-ben, 2008-ban, 2009–
ben és 2011-ben az A-10 egyesületből 
került ki a tagszövetség általános baj-
noka, Végh Kálmán. Az öt év alatt 
megnyertük a rövid-, közép- és hosszú 
távú versenyek valamelyik távját is.
2007-ben az ország élén. Tőlünk ke-
rült ki Magyarország élversenyzője I. 
helyezett, Végh Kálmán és a  Szuper 
Kupa országos első champion tojó ga-
lambja is. 

2010-ben Nagy István révén megnyer-
tük a kerületi fiatalok bajnokságát.
2013-ban Geyerhosz Antal tagszö-
vetség középtávú csapatbajnokság 2. 
helyezést ért el, általános távon 3. lett.
2014-ben Kreisz Antal hosszú táv 3. 
helyezést ért el a tagszövetségben.
2015-ben standard kategóriában olim-
pián 10. helyezést ért el galambunk.
2017-ben Geyerhosz Antal megnyer-
te a fiatalok bajnokságát a tagszövet-
ségben.
2018-ban Várszegi László Lipcse 4. 
hely
Kádas József 2019-ben tagszövetségi 
hosszú távon 5. helyezést ért el-
Hochrein Antal 2019-ben Radeburg-
ból tagszövetségi 1. helyezett, Közép- 
Magyarországi Bajnokságban is első 
helyezést ért el.
A fenti eredmények alapján elmond-
hatjuk, hogy az elmúlt 70 év alatt 

számos díjat repültek galambjaink és 
méltón képviselték Dunaharaszti vá-
rosát.
Jelenleg, mintegy 16 taggal és 500 
versenyzővel, azaz versenygalambbal 
versenyzünk évről – évre. Egyesüle-
tünk Dél-Pestet és a vonatkozó Pest 
megyei települések galambászainak 
egy részét tömöríti.
A város biztosítja számunkra a min-
den igényt kielégítő gyűjtőhelyet, már 
csak rajtunk múlik a sikeres szereplés. 
Úgy érzem, hogy egységes a csapat, 
várjuk a kihívásokat. Bízunk benne, 
hogy 2020-ban sikeresen vesszük a 
versenyeket. Fiatal és idősebb galam-
bászok egyaránt motiváltak. Új év, új 
remények, új fogadalmak. Ehhez kívá-
nok minden A-10 galambásznak erőt, 
egészséget és nagyon sok szerencsét.

Végh Kálmán

2019. november 21-én rendezte a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a 
már sok éves múlttal rendelkező sza-
valóversenyét a Laffert Kúriában.

Alsó tagozaton a Kiskun Farkas Lász-
ló szavalóversenyen vártuk a város is-
koláinak legjobb szavalóit. 
Nagy örömünkre a zsűri tagjai között 
köszöntöttük régi kolléganőnket, aki a 
versenyt 8 évvel ezelőtt útjára indí-
totta, Széplakiné Halmai Ritát . Idén 
is vállalta ezt a nehéz feladatot Haj-
du Zsoltné, a Szigetszentmiklósi Bat-
thyány Kázmér Gimnázium tanára és 
Oláh Anita, a Dunaharaszti Hétszín-
virág Óvoda óvodapedagógusa. 
Bátor és igazán jól felkészült gyereke-
ket hallottunk. A következő eredmé-
nyekkel zártuk ezt a szép napot.
2. évfolyam
1. Bodrogi Boróka (Hunyadi János 
Német Nemzetiségi Általános Iskola)
2. Bognár Anna és Krizsó Lisa (Kő-
rösi Csoma Sándor Általános Iskola)
3. Horváth_Gutai Boglárka (II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola) 
3. évfolyam
1. Bacsó Nóra (II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola)
2. Apró Zora (Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola)
Erdey Lujza (Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola)
3. Moticska Áron (II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola) 
Különdíj: Zsuppán Bence (Hunyadi 

János Német Nemzetiségi Általános 
Iskola)
4. évfolyam
1. Negyedi Boglárka (II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola)
2. Bordás Alexandra (Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola)
Polgár Ákos (II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola)
3. Hague Dóra (Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola)
Különdíj: Déri Anna Lilla (II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola)
A felső tagozatosok a Határtalanul 
szavalóversenyen mérhették össze tu-
dásukat. Idén is a zsűriben üdvözöl-
hettük Galó Anitát, a Dunaharaszti  
József Attila Művelődési Ház kultu-
rálisvezetőjét és Hajdu Zsoltot, a pes-
terzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium 
igazgatóját; régi-új zsűritagunk volt 
Lehel Endre, festőművész. 
A verseny tematikáját Szabó Lőrinc 
munkássága adta, de természetesen 
választhattak a szavalók bármelyik 20-
21. századi magyar szerzőtől verset. 
Remek szavalatokat hallhattunk és 
igazán kellemes délutánt töltöttünk 
együtt. A felsősök eredménye az aláb-
biak szerint alakult:
5-6. évfolyam
1. Török-Major Mira (II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola)
2. Lőrincz András (Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola)
3. Bárkányi Patrik (II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola)

Különdíj: Bakó Bence Bendegúz (Kő-
rösi Csoma Sándor Általános Iskola)
7-8. évfolyam
1. Skrach Viktória (II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola)
2. Sipos Csaba (Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola)
3. Bogdán Zsófia (II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola)
Különdíj: Harangozó Levente (II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola)
Köszönjük a felkészítő pedagógusok, 
szülők támogatását, valamint a Rákó-
czi iskola pedagógusainak munkáját, 
mellyel sok éve lelkesen szervezik a 
versenyeket! 

Külön köszönetet szeretnénk monda-
ni a Laffert Kúria dolgozóinak, akik 
mindenben segítették a verseny zavar-
talan lebonyolítását!

Simon Andrea , Ledneczki Renáta

VÁROSI SZAVALÓVERSENY
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December 8. vasárnap
11:00 DMTK – Dabasi KC VSE U23 
NBII-es felnőtt férfi kézilabda mérkőzés

13:00 DMTK - Dabasi KC VSE férfi 
ifjúsági III. osztályú kézilabda mérkőzés

15:00 Dabasi KC VSE - PLER-Buda-
pest U15 fiú kézilabda gyermekbaj-
nokság 

16:00 Budai Farkasok NKFT - DMTK 
U15 fiú kézilabda gyermekbajnokság

December 21. szombat
Rosenberger-OSI Kft. évzáró rendez-
vénye

December 29.vasárnap
Vorsilvester a Magyarországi Német 
Fiatalok Közössége szervezésében

Nádor Kupa 2019
Bár az év vége mindig gazdag aszta-
litenisz eseményekből, azért minden 
évben jut idő a Nádor Kupa megren-
dezésére is. A Nádor Lakópar egyesü-
let és a DMTK asztalitenisz szakosz-
tályának immár ötödik éve, közösen 
megrendezett eseményén több, mint 
százhúsz nevezés érkezett 12 kategóri-
ában. A legtöbben most is, mint min-
den évben, a férfi páros kategóriában 
álltak asztalhoz. Külön öröm, hogy 
nők most külön versenyeztek, mivel 
8 páros is jelentkezett! A rendezők 
most is kitettek magukért, valameny-
nyi győztes és a helyezettek az érmek 

mellett további ajándékokat is vihet-
tek haza.
A Dunaharaszti Sportcsarnokban már 
nyolc órától melegítettek a gyerekek, 
akik most egy kicsit kevesebben vol-
tak a megszokottnál. Sok jó meccset 
láthattunk azonban tőlük – néhányat 
a felnőttek is megirigyelhettek volna.
A gyermekeket a nyílt, férfi páros 
versenye követte, ahol 24 páros volt 
érdekelt. Ezek között épp úgy voltak 
gyerekek, mint apa-fia páros, vagy 
éppen olyan játékosok, akik magasabb 
szinten űzik az asztaliteniszt, köztük 
például a megye „A” csapatbajnokság-
ban szereplő gyáli kettős. Bár a DMTK 
két fiatal versenyzője, Kovács Marcell 
és Szécsi Kristóf is megfordultak már 
a megyei csapatbajnokság különböző 
osztályaiban, azonban még meglehe-
tősen tapasztalatlanok. ennek ellenére 
sikerült legyőzni a gyáli riválisukat, és 
a tavalyi győzelmük után 2019-ben is 
elsők lettek.
A női párosok szintén vegyes képet 
mutattak, mert a leigazolt versenyzők 

mellett itt is szerepeltek hobbi sporto-
lók is szép számmal.
Az egyéni felnőtt versenyzők öt kategó-
riában mérték össze tudásukat. Emel-
te a verseny színét, hogy az idén nem 
három, hanem 11 (!) hobbi kategóriájú 
hölgy küzdött az érmekért. A legnépe-
sebb mezőny most is a férfi hobbi ka-
tegóriában jött össze. A 22 nevező já-
tékában a tavalyi évhez képeset nagy 
előrelépés látszott játéktudásban és 
küzdeni tudásban egyaránt.
Az amatőr felnőtt, női kategóriában 
sajnos csak hazai játékosok indultak, 
így valójában háziverseny zajlott a 
DMTK asztaliteniszezői között. Ugyan-
akkor a férfi kategóriában már népe-
sebb volt a mezőny, ahol a rutinosabb 
játékosoknak jutott több babér.
A legerősebb kategóriában már a fel-
sőbb szintű csapatbajnokságokon részt-
vevő játékosok igyekeztek eldönteni az 
érmek sorsát. Komoly, „vérre” menő 
mérkőzéseket is láthatott mindenki, aki 
még az utolsó versenyszám megtekinté-
sére is szakított időt.

Eredmények:
Férfi II. kategória:
I. Kovács Gergő
II. Baráth Szilvia
III. Tóth Gyula és Hóf Sándor
Férfi I. kategória:
I. Bruck Gyula
II. Rácz Jankó Csaba
III. Juhász Tamás 
és Horváth Levente
Női kategória:
I. Kriszt Klaudia
II. Kovácsné Mester Ágnes
III. Török Réka és Bakó Jázmin

Férfi hobbi kategória:
I. Dózsa Dávid
II. Nagy Attila
III. Valkó Sándor és Piri Tamás
Női hobbi kategória:
I. Várhegyi Erika
II. Horváth Janka
III. Lőrincziné Nagy Adrienn és 
Berki Nikoletta
Férfi páros:
I. Kovács Marcell – Szécsi Kristóf
II. Hóf Sándor – Kovács Gergő
III. Tóth Gyula – Baráth Szilvia 
és Várhegyi Balázs – Horváth Le-
vente

Női páros:
I. Kovácsné Mester Ágnes – Várhe-
gyiné Urbin Erika
II. Kovács Dorina – Szokolics Sára
III. Bakó Szilvia – Török Réka és 
Kriszt Klaudia – Lőrincziné Nagy 
Adrienn
Serdülő fiú kategória:
I. Juhász Tamás Ádám
II. Klekner botond
III. Keresztény Kristóf és Leéb 
Krisztián
Serdülő lány kategória:
I. Kiss Letícia
II. Bakó Jázmin

III. Vaskó Dóra és Török Réka
U12 fiú kategória:
I. Váradi Gergő
II. Borsos Márk
III. Valkó Norbert és Sebestyén 
Marcell
U10 fiú kategória:
I. Bai Máté
II. Ferenc Dávid Marcell
III. Takács Vince és Dózsa Dávid
U10 lány kategória:
I. Borsos Noémi
II. Váradi Emma
III. Marosvári Jázmin
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Mindent megteszünk ügyfeleinkért. 
És még annál is többet.

Egy legendásan megbízható, minőségi és hosszú távon is különösen gazdaságos Volkswagen haszonjármű, mint például a Crafter, 
mindig tökéletes választás. Pláne most, hiszen számos fontos extrát óriási kedvezménnyel adunk hozzá! Próbálja ki a Craftert 
személyesen keres kedé sünk ben, és használja ki ezt a kiváló lehetőséget!

A képen látható autó extra felszereltséget tartalmazhat. Az ajánlat kizárólag L4H3, 140 LE-s Volkswagen Crafter modellre vonatkozik, 
Silver csomaggal. Az ajánlat a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes. A részletekről érdeklődjön a Volkswagen Haszonjárművek 
márkakereskedésekben.

Az Ön Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedője: 

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, tel.: +36 1 421 8133, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

Volkswagen Crafter klímával, masszázs-
funkciós  ergo-Active vezetőüléssel, 
akár nettó  

2 065 000 Ft 
kedvezménnyel, készletről

K-VWHA-VWHA-081-19_Oszi Crafter_180x130.indd   2 2019. 11. 06.   15:50:00

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Volkswagen SUV-modellek
Pont az ön méretében

Touareg modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 8-10,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 209-239 g/km. Tiguan és Tiguan Allspace 
modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,7-9,7 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 144-220 g/km.  A T-Roc modellek motorizáltságtól 
függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,5-8,2 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 145-185 g/km. A T-Cross modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfo-
gyasztása: 5,9-6,5 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 135-146 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, 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 befolyásolják. 
A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.
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www.dunaharaszti.hu

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129-144 g/km.A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129-144 g/km.

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 hatóságnál. A kép csak illusztráció.

NEM AZ SZÁMÍT,
MI MIT MONDUNK

RÓLA.

PORSCHE M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220
skoda@porschem5.hu
www.porschem5.huPRÓBÁLD KI MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

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 hatóságnál. A kép csak illusztráció.

PORSCHE M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út, +36 1 421 8220
skoda@porschem5.hu, www.porschem5.hu

ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 
4,9–6,2 l/100km, CO2 kibocsátása: 125–142 g/km
ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 
4,9–6,2 l/100km, CO

MEGENGEDHET MAGÁNAK
EGY ÚJ AUTÓT!
A LENYŰGÖZŐ ŠKODA SCALA
MOST MÉG KEDVEZŐBB FELTÉTELEKKEL

Üljön új autóba fi x havi díjért,
ami tartalmazza a kötelező 
biztosítást, egy szervizcsomagot, 
a CASCO-t, a forgalomba 
helyezés díját, egy szett 
téligumit cserével és tárolással, 
és egy balesetbiztosítást is. 

Keresse ŠKODA Privát Bérleti 
Program szakértőinket 
személyre szabott ajánlatáért!


