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06 20/327-4722
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- Tervezéstől a teljeskörű kivitelezésig
- Hitel- és pályázati ügyintézés

INGYENES
FELMÉRÉS,

TÁJÉKOZTATÁS

WWW.LAKASFELUJITASPESTMEGYE.HU

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

Már 21 éve 
számíthat ránk!

Már 21 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 Eng.sz: U-000972

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

Az EUB Zrt. Utasbiztosításai irodánkban köthetők

AKTUÁLIS KÖRUTAZÁSAINKBÓL VÁLOGATVA

STEP UTAZÁSI IRODASTEP UTAZÁSI IRODA

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

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

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

utasbiztosítást, fakultatív programokat, reptéri illetéket

PRÁGAI SÉTÁK & TÁBOR, TELC  
A PLITVICEI NEMZETI PARK VARÁZSA
      GARDA TÓ ÉS GARDALAND  
BAJOR POMPA, TIROLI CSILLOGÁS 
MONTENEGRÓ-HAVAS CSÚCSOK, NAPOS TENGERPARTOK
      
NÁPOLY-CAPRI-SORRENTO   
MÁLTA SZÉPSÉGEI    
TAVASZKÖSZÖNTŐ RÓMÁBAN   
TAVASZKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE CIPRUSON
      
HOLLAND TULIPÁN SHOW  
ALBÁNIA – MEDITERRÁN KALANDOK A SASOK FÖLDJÉN
      
PUGLIA A TRULLIK FÖLDJE    
TAVASZKÖSZÖNTŐ BARCELONÁBAN 
BALTIKUM FINN KÓSTOLÓVAL: KÖRUTAZÁS
      
IZLANDI KISCSOPORTOS CSILLAGTÚRA A GEJZÍREK ÉS VULKÁNOK SZIGETÉN
      
MADEIRA     
SHANGHAI ÉS PEKING A SZUPEREXPRESSZEL
      
TENERIFE: AZ ÖRÖK TAVASZ SZIGETE
       KÖRUTAZÁS LISSZABONTÓL PORTÓIG, PIHENÉSSEL MADEIRA SZIGETÉN
       
A VARÁZSLATOS AZORI-SZIGETEK  
IZRAELI KÖRUTAZÁS PIHENÉSSEL EILAT TENGERPARTJÁN
      
KORZIKA ÉS SZARDÍNIA   

04.05-07.  busz, hotel 3*, reggeli 
      06.08-10.  busz, hotel 3*, reggeli  
05.25-27.  busz, hotel 3*, reggeli 
04.05-07.  busz, hotel 3*, reggeli 

      05.01-05.  busz, hotel 3*, reggeli 
04.18-23.  busz, hotel 3*, reggeli 
05.30-06.04.  repülő, hotel 4*, reggeli  
04.27-30.  repülő, hotel 3*, reggeli 

      04.19-22.  repülő, hotel 3*, félpanzió 
04.07-13.  busz, apartman, önellátás 

      04.30-05.04.  repülő, hotel 4*, reggeli 
05.15-19.  repülő, hotel 3*, reggeli  
04.16-19.  repülő, hotel 3*, reggeli 

      04.27-05.02.  repülő, hotel 3-4*, reggeli  

      05.11-14.  repülő, viking falu, reggeli 
06.22-29.  repülő, hotel 4*, reggeli
 
      05.13-20.  repülő, hotel 3-4*, reggeli 
 05.15-22.  repülő, hotel 3*, félpanzió  

      05.11-19.  repülő, hotel 3-4*, reggeli 
07.14-21.  repülő, hotel 4*, reggeli  

      04.30-05.08.  repülő, hotel 3*, félpanzió  
09.14-21.  repülő, hotel 3*, reggeli 

39.900 Ft/fő
     47.900 Ft/fő 
49.900 Ft/fő 
51.900 Ft/fő 

      79.900 Ft/fő 
99.900 Ft/fő 
101.108 Ft/fő 
121.500 Ft/fő 

      132.800 Ft/fő 
138.800 Ft/fő

      149.000 Ft/fő
149.900 Ft/fő 
152.700 Ft/fő 

179.000 Ft/fő 

189.000 Ft/fő 
189.000 Ft/fő 
      
249.000 Ft/fő 
256.700 Ft/fő 

      329.900 Ft/fő 
369.000 Ft/fő 

369.900 Ft/fő 
398.900 Ft/fő 

Házhozszállítás ingyenes!

Elérhetőség: 06-20-325-3338
2351 Alsónémedi, Kisfaludy u. 18

Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig: 13 - 20
szombaton: 8-16

haszonállat takarmány, illetve
kutya, -macska, -galambtáp
kis és nagy mennyiségben 

Táp-Lál-Lak
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DUNAHARASZTI HÍREK

Órigenész

A közvélemény számára ismeretlen 
személyt mutatunk be. A hitvédő és 
teológus 185-ben született Alexandri-
ában. Szülővárosa Alsó-Egyiptomban 
a Nílus deltájában épült, a világhó-

dító Nagy Sándorról kapta a nevét. 
A város az ókor legpompásabb met-
ropolisza volt, nagyságát csak Róma 
múlta felül. A nagy forgalmú kikö-
tőváros ékessége volt a Fárosz sziget 
hatalmas világító tornya, mely az 
ókor hét csodájának egyike. Ez a mil-
liós város az ókor kiemelkedő szellemi 
központja, a tudományok székhelye 
lett. Kilencszázezer tekercset őriztek 
a város könyvtáraiban. A kultúra 
minden ága virágzott. A 2. század-
ban a kereszténység jelentős központ-
ja. Itt fordították le héberből görög-
re az Ószövetséget. Ezt a fordítást a 
szakirodalom Septuaginta (Hetvenes) 
néven ismeri, mert a hagyomány sze-
rint hetven tudós, hetven nap alatt 
fordította le. Ebben a nagyon inspi-
ráló szellemi közegben nevelkedett 
Órigenész, keresztény szülők gyerme-
keként. Apja vértanú halált szenve-
dett hitéért, mely nagy hatással volt 
a kereszténység mellett elkötelezett 

fiúra. Tizennyolc évesen már teológiai 
iskola oktatója és vezetője lett. Nem 
véletlen, hogy az Adamantiosz nevet 
kapta, ami acélembert, vagy gyémánt 
keményet jelent. Életvitele is sajátos 
volt. Jellemezte a krisztusi szegény-
ség, szerényen élt, sokat böjtölt, a föl-
dön hált, egy öltözet ruhája volt.
Munkásságának a középpontjá-
ban a Szentírás tanulmányozása 
volt. Hexapla című műve a Biblia 
szövegének első tudományos kritikai 
feldolgozása. Ez az jelentette, hogy az 
Ótestamentum eredeti héber szövegét 
hat oszlopban hasonlította össze más 
fordításokkal. Életének másik nagy 
célja volt, hogy a keresztény tanítást, 
igazi hittudománnyá rendezze, olyan 
színvonalon, hogy az versenyre kel-
hessen a görög filozófiával. Őt tartjuk 
a teológia első tudományos művelőjé-
nek. Sok üldöztetés után 254-ben halt 
meg. Futását elvégezte, a hitet meg-
tartotta, áldott legyen az emlékezete!

Varsányi Ferenc

A kereszténység nagyjai

Március15
2019. március 15-én  11.00 órakor    

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc méltó megünneplésére tisztelettel várunk

mindenkit a  Petőfi Sándor szobornál

Ünnepi beszédet mond: Dr. Szalay László

                                       Dunaharaszti Város Polgármestere 

Közreműködik :

A Csillagszemű Tánccsoport,  Lengyel Zsuzsánna vezetésével 

Budapesti Magyar Huszár és Katonai Zenekar,

Krajnik-Balogh Gábor színművész és a Liget kórus

Koszorúzás a szobornál 

                                          Dunaharaszti Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete
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DUNAHARASZTI HÍREK

A Képviselő-testület 2019. február 25-i ülése
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelenteket, 
valamint a televízió nézőit. Ismertette az ülés napirendi pont-
jait, melyek a következők:
Sürgősségi előterjesztések:
I Nyilatkozat a Dunaharaszti, Táncsics u. 9. szám alatti in-
gatlant érintő elővásárlási jogról
II Önkormányzati ingatlanok telekalakítása
1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása
2. Dunaharaszti Város Önkormányzata saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása – Kitekintő határozat
3. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 
megalkotása
4. 2019. évi közbeszerzési ütemterv jóváhagyása
5. HÉSZ felülvizsgálata
6. 4852/1 hrsz-ú ingatlan bővítése önkormányzati terület el-
adással
7. Dh. 3534/7. hrsz-ú ingatlan földrészletének értékesítése
8. Pályázat kiírása a Dunaharaszti Sportcsarnok büféjének 
üzemeltetésére
9. A kitüntető díjakról szóló helyi rendelet módosítása
10. Együttműködési Megállapodás megkötése a Merlin Ház 
Nonprofit Kft-vel
11. Hátrányos helyzetű gyermekek angol tanulásának támo-
gatása
12. A Pénzügyi Bizottság beszámolója a 2018. évben végzett 
munkájáról
13. Dunaharaszti Városi Könyvtár 2018. évről szóló beszá-
molója
14. Dr. Szalay László polgármester 2019. évi szabadságának 
ütemezése
Dr. Szalay László beszámolt a két ülés között eltelt időszak-
ban történt eseményekről:
- A Polgármesteri Hivatal dísztermének felújítása befejeződött. 
- Megkezdődött a Dunaharaszti Rendőrőrs épületének hom-
lokzati felújítása, hőszigetelő vakolatrendszer kiépítésével, fö-
démének hőszigetelésével.
- A szomszédos Dózsa György út 24. sz. alatti ingatlanon 
meglévő önkormányzati épület felújítása is folyamatban van. 
Itt is kiépítésre kerül a homlokzati hőszigetelő rendszer, illet-
ve az ingatlan csapadékvíz elvezető rendszere is átalakításra, 
kibővítésre kerül.
- Folyamatban van a Damjanich utcai Felnőtt Orvosi Rende-
lő módosított engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítése 
és az engedélyeztetési eljárás megindítása. 
- Megkezdődött a földutak javítása (Fecskefű utca, Paál 
László utca, stb.), a Paradicsom-szigeti murvás utak kátyú-
zása, a vízbekötések utáni út helyreállítások és a nyílt burkolt 
csapadékvíz elvezető árkok tisztítása.
- A mai napon megkezdődött a Temető utca útfelújítása, 
csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója.
- Befejeződött az önkormányzat által finanszírozott, éves la-
kossági tüdőszűrő vizsgálat.
- A lakossági igényfelmérést, valamint a Belügyminisztérium 
által megküldött támogató okirat átvételét követően elvégez-
tük a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztar-
tások egyszeri 12.000,- Ft összegű természetbeni támogatásá-
nak átvételéhez szükséges utalványlapok kiosztását.  
I. Sürgősségi előterjesztés: A Képviselő-testület nem élt elő-

vásárlási jogával a Táncsics u. 9. szám alatti ingatlanrész te-
kintetében.
II. Sürgősségi előterjesztés: A Testület döntött a Dunaha-
raszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Rákóczi u. 1-3. sz. 
alatti ingatlanának és a Dunaharaszti Területi Gondozási 
Központ ingatlanának összevonásáról annak érdekében, hogy 
az Iskolánál a bővítés megvalósulhasson.
1. A Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi költségvetési 
rendelet módosítását.
2. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. 
évi költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját be-
vételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsé-
geinek várható összegét jóváhagyta.
3. A Képviselő-testület elfogadta a 2019. évi költségvetést.
4. A 2019. évi közbeszerzési ütemtervet is elfogadta a Tes-
tület.
5. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta 
a Polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítá-
sát kezdeményezze a következő tervezési célokkal:
- HÉSZ előírásainak és az utak besorolásának felülvizsgálata, 
megvalósult szabályozási elemek törlése;
- Bányászati területek úthálózatának szabályozása;
- Coca-Cola HBC Magyarország Kft. ingatlanának és környe-
zetének útszabályozása;
- Napsugár utcai lakópark övezet módosítása.
A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a 
HÉSZ módosításának tervezésére kössön szerződést az érde-
keltek által javasolt tervezővel a tervezési részfeladatokkal 
szerinti arányos költségviseléssel.
6. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbíz-
ta a Polgármestert, hogy a 4852/4 és a 4817/48 hrsz-ú ön-
kormányzati tulajdonú, valamint a 4852/1 hrsz-ú ingatlanok 
között a Szabályozási Tervben meghatározott telekalakítást 
végeztesse el, továbbá az 4852/1 hrsz-ú ingatlan területének 
68 m2-es növelésére a New Home Invest Kft-vel 5000 Ft/m2 
áron kössön adásvételi szerződést.
7. A Képviselő-testület értékesítette a Dózsa György út 12/a. 
szám alatti ingatlanban lévő résztulajdonát.
8. A Képviselő-testület pályázatot írt ki a Dunaharaszti 
Sportcsarnok büféjének üzemeltetésére.
9. A Testület módosította a kitüntető díjakról szóló rende-
letét, új kitüntetést alapított Dunaharaszti Művelődéséért, 
Kulturális Életéért Kitüntető Díj néven.
10. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete együtt-
működési megállapodást köt a Merlin Ház Nonprofit Kft-vel 
annak érdekében, hogy a műszaki- és természettudományok 
területén elősegítse a társaság által vállalt célok megvalósu-
lását, különösen a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetű 
fiatalok képzését, a digitális ismeretek terjesztését.
11. A Képviselő-testület 2019-ben anyagi támogatást nyújt 5 
hátrányos helyzetű gyermek Helen Doron English tanfolya-
mon történő részvételéhez azzal a feltétellel, hogy a Helen Do-
ron Nyelviskola további 3 gyermek költségeit magára vállalja.
12. A Képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi Bizottság 2018. 
évről szóló beszámolóját.
13. A Testület elfogadta a Dunaharaszti Városi Könyvtár 
2018. évről szóló beszámolóját.
14. A Képviselő-testület elfogadta Dr. Szalay László polgár-
mester 2019. évi szabadság ütemezését.
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Kedves Dunaharasztiak!
Tegyük együtt zöldebbé a várost!
Dunaharaszti Város Önkormányzata 
lakossági faültetési programot indít 
„Fogadj örökbe egy fát!” néven. 
Amennyiben szeretnék a házuk előtti 
közterületen egy szépen terebélyesedő 
fa felnövekedését végigkísérni, írjanak 
nekünk a muszak@dunaharaszti.hu 
címre, vagy hívjanak minket az 504-
468-as számon! Kollégáink kimennek, 
megbeszélik a részleteket (pl. az 
adott helyre alkalmas fafajta, a fa 
gondozásának módja).
A fa beszerzésével, elültetésével 

kapcsolatos minden költséget 
az önkormányzat állja, erre egy 
megfelelő keretet különítettünk el a 
költségvetésben. Az Önök vállalása 
az lesz, hogy vigyáznak a cseperedő 
fára, gondozzák, felnevelik. Tegyünk 
együtt környezetünkért!
Az önkormányzat több olyan 
közterületet is kijelölt a városban, 
ahol akár egész fasorok elültetésére 
is mód és lehetőség van. Elindítjuk a 
Zöldharaszti programot, a fásításra, 
virágosításra minden évben kiemelt 
figyelmet fordítunk!

Dr. Szalay László polgármester

„Fogadj örökbe egy fát!” KÖ BR EÖ  E GJ
YD

 A F
ÁG

O T

F

Dunaharaszti belterületén az elmúlt évtizedben lezajlott 
az útépítési program, szinte minden utca szilárd burko-
latot kapott. Az önkormányzat vezetése ezért az elkö-
vetkező években a járdaépítésekre helyezi a hangsúlyt. 
Cél az, hogy minden évben megépüljön legalább egy - a 
pénzügyi lehetőségektől függően akár kettő - hosszabb 
gyűjtőút mentén a járda, az adott utca egyik oldalán.
kép alá: hosszan fut a járda a Millenniumi utca mentén
Az elsők már el is készültek: először az Újhegyi lakóterü-
let megközelítését tette biztonságossá a dr. Pósta S. utca 
és a Szekér utca között megépült új aszfaltjárda, majd 
ősszel úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Szent Ist-
ván utca északi oldalán is megépítteti a járdát. A be-
ruházást már november végén átadták. Az új járda 1,8 
km hosszan, 1,2 m szélességben, térkőből, betonszegéllyel 
készült el, egységesen, a meglévő, elhasználódott járda-
szakaszok elbontásával. Az új járda a vasúttól egészen 
a Golgota utcáig tart. A Golgota és a Bethlen Gábor 
utca között lévő gyümölcsfa sort megkímélte az önkor-
mányzat, így az utca keleti végén a másik oldali, meglévő 
járdát használhatják a lakosok.
kép alá: A Szent István utca új járdája
Az idei évben a járdaépítési program két további lige-
ti gyűjtőút, az Andrássy utca és a Némedi út egy-egy 
oldalán folytatódik. A munkák a szükséges engedélyek 
megszerzése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 
indulhatnak el.
Természetesen a szilárd burkolatú utak fokozatos felújí-
tásáról sem feledkezik meg az önkormányzat. A Temető 
utca felújítása már eldöntött tény, erre pályázati pénzt is 
nyert az önkormányzat, de az idei költségvetés - amit feb-
ruári ülésén szentesít a képviselő-testület – tartalmazza a 
Kőrösi Csoma utca (a Csokonai utca és a MÁV-átjáró kö-
zött), a Határ út (Táncsics utca – MÁV-átjáró között), a 
Jedlik Ányos utca egyik szakasza, valamint a Paradicsom 
sziget legfontosabb utcáinak munkálatait. Sőt, amennyi-
ben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei megengedik, 
még a Móricz Zsigmond és a Móra Ferenc utcákra is sor 
kerülhet az idei évben.

Járdaépítési programot indított az önkormányzat
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Bármennyire is szép a hólepte táj, a 
hosszú és zord téli esték után már 
várjuk, hogy érzékeljük magunk körül 
a természet ébredését – és hogy job-
ban megismerjük városunkat -, foly-
tathatjuk honismereti sétánkat. „A 
Bláthy Ottó utca mintegy 350 méter 
hosszú utca az iparterületen. Nevét 
1996-ban kapta; a Határ úttól a Kné-
zich utcával szemben indul és a Cson-
ka János utcánál végződik. A burko-
lata szépen kiépített, nehéz járművek 
közlekedésére is alkalmas út.” – írja 
Dr. Helméczy Mátyás helytörténész a 
Dunaharaszti északkeleti negyedében 
található utcáról.
80 ÉVE HUNYT EL a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tiszteletbeli tagja, 
a Budapesti és Bécsi Műegyetem tisz-
teletbeli doktora, a számos kitüntetés-
ben részesült világhírű, nagy tekinté-
lyű, magyar fizikus, mérnök BLÁTHY 
OTTÓ TITUSZ (Tata 1860. augusztus 
11 – Budapest 1939. szeptember 26.) 
Tatán végezte iskoláit. 1882-ben szer-
zett gépészmérnöki oklevelet a Bécsi 
Műegyetemen. Kiemelkedő képességű 
ember volt; gyorsan átlátta a problé-
mákat, ugyanakkor bámulatos emlé-
kezőtehetség és kombinálóképesség is 
jellemezte. 1883-ban lépett a Ganz-gyár 
kötelékébe, mint gépszerkesztő. Mun-
kássága egész életére e gyárhoz kötötte, 
így szerzett a Ganz-gyárnak világhírt, 
amely a legjobb reklámnak bizonyult. 
Legjelentősebb találmánya az 1885-
ben Zipernowskyval és Dérivel közösen 
megalkotott transzformátor. Ez a talál-
mány volt az alapja az ipar és a háztar-
tás gazdaságos és olcsó világítással való 
ellátásának. Száznál is több szabadal-
ma főleg a villamos gépek területére vo-
natkozott. 1887-tõl a váltakozó áramú 
generátorok párhuzamos kapcsolásával 
kísérletezett, és világszenzációt jelen-
tett, ahogy elsőként kötött össze hő-
erőművet és vízierőművet. Ekkortájt 
többen is szerkesztettek fogyasztásmérő 
műszert, de csupán a Bláthy által 1912-
ben tökéletesített vált be a gyakorlat-
ban. A ma használatos fogyasztásmérők 
is az általa feltalált készülék elvén mű-
ködnek. Bláthy Ottó ugyanakkor sok-
oldalú sportember, rendkívül tehetséges 
sakkozó volt; briliáns logikai játszmái 
már-már a művészi tökélyt és élményt 
jellentették partnereinek.
Intézményünk sokféle előadással, szol-
gáltatással – szabadpolcos állomány, 
helyben használat, könyvtárközi köl-

csönzés, helyismereti kutatás, fénymá-
solás, nyomtatás, laminálás, szkennelés, 
saját/online katalógusok, adatbázisok 
elérhetősége, számítógéphasználat, spi-
rálozás, internetezés – várja az érdek-
lődőket. Címünk: 2330 Dunaharaszti, 
Dózsa Gy. út 12/b. Honlapunkon is 
találnak katalógust:  www.dhbiblio.hu, 
elérhetőségeink: 06-24-531-040, dhbib-
lio@dhbiblio.hu, www.facebook.com/
dhbiblio A könyvtár nyitvatartásától 
független nonstop könyvszekrényt mű-
ködtetünk, ahonnan szabadon elvihet-
nek könyveket, és hozhatnak is. Kérjük, 
hogy csak jó fizikai állapotú könyvet 
helyezzenek el ebben a közösségi könyv-
kuckóban!
Kedvcsinálóként válogatunk Önöknek 
könyvtári gyűjteményünkből. Gondol-
ják el, Dániában a lakosság 90%-a jár 
könyvtárba, ezzel szemben hazákban 
csak 10%! Tény, hogy a csúcs skandináv 
életminőségnek az a forrása, hogy a dá-
nok többsége sokat olvas. Használják ki 
itt Dunaharasztin az ingyenes könyvtá-
ri tagságot, melyet  Dunaharaszti Város 
Önkormányzata biztosít mindenkinek! 
Mint könyvtárosok az általunk kedvelt 
műveket szeretnénk bemutatni, mert az 
üzenet, amelyet kiolvasunk egy irodal-
mi műből, meglátunk egy filmből, meg-
hallunk a zenében, személyes és egyéni; 
azonban másokkal is megosztható:
Sienna Cole: REMÉNYSZIMFÓ-
NIA, Budapest: Álomgyár K. 2018. 
A Sienna Cole álnéven író, ma-
gyar szerző regényének főhőse, Pat-
rick Byrne már kamaszkorában 
tehetséges zongorista volt, megnyert 
egy tehetségkutató versenyt és azóta 
csillogó hangversenytermek ünnepelt 
sztárja lett. A férfit azonban mit 
sem érdekli mindez, mert titkokat 
rejtő múltjának árnyai folyamatosan 
rávetülnek hétköznapjaira. Miután 
Berlinből Bécsbe költözik, egyre 
nehezebbé válik az élete és menedzsere 
arra figyelmezteti, hogy lassan vagyonát 
is feléli, ha nem vállal fellépéseket. Ám 
Patrick nem óhajt koncerteket adni, 
minden vágya az, hogy szobájába 
bezárkózva megkomponálhassa élete 
fő művét. Egy napon, amikor kisszámú 
közönség előtt mégis hajlandó fellépni, 
egy fiatal és rendkívül csinos asszony 
lép mellé. Carla Kimmel nemrégen 
költözött az osztrák fővárosba és gaz-
dag férjének oldalán azzal foglalatos-
kodik, hogy Pro Ars nevű, tehetséges 
művészeteket támogató alapítványát 

működtesse. Az asszony, aki maga is 
nagy zenekedvelő, mi több, komolyze-
nei tanulmányokat is folytatott, arra 
kéri Patrick-ot, hogy jó pénzért adjon 
neki zongoraórákat. A férfi azonban 
meglehetősen udvariatlan stílusban 
visszautasítja a felkérést, mi több még 
az alapítvány támogatására sem tart 
igényt. Carla azonban nem tágít, és 
végül Patrick is enged a kívánságának. 
A nő számára egyre nyilvánvalóbbá vá-
lik, hogy férjét nem igazán érdekli, mi-
vel tölti a napjait, és arra is rádöbben, 
hogy valójában csak egy mutatós nőt 
akar maga mellett látni a hitvese. Kö-
zös érdeklődése Patrick-kal egyre bizal-
masabb beszélgetéseket eredményez, és 
bár lappangó érzésként, de lassan a sze-
relem is eluralja mindkettőjüket. Vajon 
felülírhatók-e a múlt ballépései, lehet-e 
a sok csalódás után megbízni egy másik 
emberben annyira, hogy a sebeket fel 
lehessen tárni, ha ez szükséges a gyó-
gyuláshoz? Miként ér véget ennek a két 
embernek a kapcsolata, erre természe-
tesen csak a regény végén derül fény, 
amikor Patrick hatalmas sikert arat a 
hangversenyteremben, életének mester-
művével...

JUMANJI - Vár a dzsungel - DVD ame-
rikai vígjáték, 119 perc, 2017. A törté-
nelem nem ismétli magát, de néha újra 
próbálkozik. A történet ugyanaz: négy 
középiskolás talál egy régi játék konzolt, 
amelyen egy olyan program fut, amiről 
még sosem hallottak: a Jumanji. Kipró-
bálják, és a játék rögtön beszippantja 
őket - de igazán. Átváltoznak saját ava-
tárjukká: Spencer, a nagy játékos izo-
magyú kalandorrá válik (Dwayne Jo-
hnson), a focista Fridge „elveszti teste 
felső ötven centijét”, cserébe okos lesz, 
mint Einstein (Kevin Hart), a nagy-
menő bombázó csajból középkorú, po-
cakos prof. válik (Jack Black), a félénk 
Martha viszont vagány harcos nővé ala-
kul (Karen Gillan).  Hamar rájönnek, 
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hogy ezen a pályán a túlélés a tét. Ak-
kor győzhetik le a játékot, és juthatnak 
vissza a valódi világba, ha bevállalják 
életük legveszélyesebb kalandját, ráta-
lálnak arra, amit egy 20 évvel ezelőtti 
játékos hátrahagyott számukra, és tesz-
nek néhány nagyon bátor felfedezést és 
lépést. Mert ha ebbe belebuknak, akkor 
örökre a játékban ragadnak. 

A FÁK TITKOS ÉLETE - Mit 
éreznek, hogyan kommunikál-
nak? Egy rejtett világ felfedezése,  
Park Kiadó, 2018. Az erdő a csönd, az 
érintetlen természet, a mese és a titkok 
birodalma. Egy hely, ahol bármi meg-
történhet. Peter Wohlleben, a neves 
német erdész a fák titkos életébe en-
ged betekintést, és meglepő dolgokat 
tár fel. Mert az erdőben ámulatba ejtő 
dolgok történnek: a fák beszélgetnek 
egymással. Nemcsak utódaikról gon-
doskodnak odaadóan, de idős és beteg 
szomszédjaikat is ápolják. A fák érez-
nek és emlékeznek. Hihetetlen? Pedig 
igaz! Peter Wohlleben fényt visz az 
erdő sűrűjébe, és bepillantást enged egy 
titokzatos világba. A fák eddig nem is 
sejtett képességeiről írott lebilincselő 
tudományos esszéiben a legújabb 
felfedezéseket éppúgy figyelembe veszi, 
mint saját tapasztalatait és érzéseit. 
És az olvasó nem győz álmélkodni a 
természet csodáin.  Peter Wohlleben 
(1964) már kisgyermekként természet-
védő akart lenni. Erdőgazdálkodást 
tanult, és több mint húsz éven át a 
tartományi erdőfelügyelőség alkalma-
zottjaként dolgozott. Hogy ökológiai 
elképzeléseit a gyakorlatba is átültes-
se, felmondott, és napjainkban az Ei-
fel-hegységben vezet egy környezetba-
rát erdőgazdaságot, ahol az őserdők 
visszaállításán munkálkodik. Számos 
tévéműsor vendége, előadásokat tart 
és gyakorlatokat vezet; több erdővel és 

a természetvédelemmel foglalkozó mű 
szerzője. Magyarul ez az első könyve.
Márciusban DR. FERTŐINÉ, DEM-
JÉN GERTRÚD kiállítását tekinthetik 
meg. „Nagy örömömre szolgál, hogy 
14. alkalommal állíthatok ki a Dunaha-
raszti Könyvtár Mini Galériájában.  Az 
évek folyamán az útkeresésem  lassan 
kialakította, hogy a realista, kolorista 
festészet felé hajlok. Sok tanulás, sok 
tanár, sok idő és lankadatlan szorga-
lommal tartok a mai szinten. Jó, hogy 
egy kis csokorral elhozhattam most. Ta-
nulási vágyam kifogyhatatlan, amihez 
sokat segít a Művészetbarátok Köre, 
melynek vezetője vagyok. Hiszek a kö-
zösség húzó erejében, fejlődésében, ahol 
szintén a művészettel elkötelezett tár-
sakkal festhetek.”
Március 7-én 18.00 lesz JUHÁSZ ÁG-
NES könyvbemutatója, mert a januári 
találkozó az írónő betegsége miatt el-
maradt.
Mikor kezdjük el gyermekeinket ol-
vasóvá nevelni? Mint sok mást, ezt is 
szinte a fogantatás pillanatától el lehet 
kezdeni. És ha egy újszülött olyan csa-
ládba érkezik, ahol a szülők rendszeres 
olvasók, számára is természetes lesz a 
könyvek közelsége, szeretete. A gyer-
mekkönyvtárat, melyet sajátjának érez, 
bizonyosan szívesen használja akkor is, 
amikor még csak kúszik-mászik. Könyv-
tárunkban örömmel látjuk a babákat! 
Baba-olvasójegyet kapnak, mellyel 
kölcsönözhetnek. Gyermekfoglalkozás 
révén történik a fokozatos bevezetés a 
könyvek világába. Mert az OLVASÁST 
ELŐBB KELL MEGSZERETTETNI, 
MINT MEGTANULNI. Az olvasó-
vá válás útján megszerzendő irodalmi 
kompetencia alapjait a gyermek nem az 
iskolai olvasásórán sajátítja el, hanem 
már jóval korábban, valójában a szü-
letésével kezdetét vevő szóbeli kultúra 
szakaszában. Március 14-én, 10-12.00 
lesz a DÜHÖNGŐ a kisgyermekek be-
szoktatása a könyvtárba.
Március 14-én 16-18.00 pedig a JÁ-
TÉKDÉLUTÁN: legyünk kreatívak, 
engedjük szabadjára gondolatainkat, 
ötleteinket! És ha határtalan fantázi-
ánknak szeretnénk határt szabni, ak-
kor a környezetvédelem lehet az irány. 
Erre biztatjuk mindazokat, akik részt 
vesznek ezen a vidám programon, 
hogy a könyvtár és a civilek, a Duna-
haraszti Környezetbarátok és a Duna-
haraszti Szent Erzsébet Karitász által 
szervezett kézműveskedés élménye a 
hétköznapokat ünnepivé varázsolja. 
A kötetlen játék, a rajztechnika, szín-
használat, ábrázolásmód mind egyéni 

alkotásokat eredményez, így megtud-
ható, hogy kinek mi a fontos; képes-e 
életkorának megfelelően sűríteni az őt 
ért élményt és ugyanakkor ábrázolni is 
egyéni látásmóddal…s mindez kellemes 
könyvtári atmoszférában! Mikszáth 
idézetével kívánunk jó szórakozást: 
„Ha a magyar ember elneveti magát, 
mosolyán, ezen az égi szárnyon elröp-
pen minden epéje!”

Március 21-én 18.00 indul a 350 éve 
született holland festőművész, Remb-
randtról szóló előadássorozat, amelyet 
Dr. Reisinger János tart. A második 
rész április 18-én, a harmadik május 
16-án, ugyancsak 18.00 lesz.
Már előre hirdetjük, hogy július 1-5-ig 
(hétfőtől-péntekig) 8-16.00 OLVASÓ-
TÁBORT szervezünk 3-5. évfolyamos 
tanulóknak. A gyerekek nyári tábor 
keretében irodalmi, könyvtári informá-
ciókkal gazdagodnak, fejlődik az önálló 
tanulási, ismeretszerzési képességük. 
Az egyhetes tábor során olyan komplex 
fejlesztő munka zajlik, amely tartalmaz 
anyanyelvi nevelést, digitális kompeten-
ciafejlesztést, de művészeti-esztétikai 
fejlesztést is. A lényeg: a gyermekek az 
életvitelükbe illesszék be az olvasást. 
Természetesen érkezik meglepetés-mű-
vész is! Jelentkezni májustól lehet a 
könyvtárban.
Kérjük, hogy rendelkezzen adóegyszá-
zalékáról a DUNAHARASZTI VÁRO-
SI KÖNYVTÁR javára! 
A kedvezményezett adószáma: 
16794601-2-13    
a kedvezményezett neve: DUNAHA-
RASZTI VÁROSI KÖNYVTÁR 
2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b.
Köszönjük Kiss Gergely, Kővágó Móni-
ka, Nemes Attiláné, Werstroh Marcell 
– és sokan mások – könyvajándékát! 
Várjuk az érdeklődőket a Dunaharaszti 
Városi Könyvtárba!
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A Dunaharaszti József Attila Művelő-
dési Házban új ötlet született!
Rendezzünk egy korlátoktól mentes, 
AMATŐR KÉPZŐMŰVÉSZETI KI-
ÁLLÍTÁST.
Megszólítva azokat a Dunaharaszti és 
vonzáskörzetében élőket, akik saját 
vagy szűk környezetük örömére alkot-
nak. Talán eddig nem is mertek, nem 
volt lehetőségük a nagyközönség elé 

állni. Fedezzük fel, segítsük bemutat-
kozni Őket!
Decemberben ünnepélyes hangula-
tú megnyitó keretében megtörtént 
a „csoda”,megnyitotta kapuit az 
„AMATŐR GALÉRIA”A munkák  
színvonalasak, érdemes megtekinteni 
őket! Erre március 15-ig van lehető-
ség.
A kiállítás megnyitójának résztvevőit 
a Dunaharaszti Reneszánsz Duó szó-
rakoztatta, majd a résztvevő amatőr 
alkotókat és a nagyszámú érdeklődő-
ket Gál Sándor intézményigazgató kö-
szöntötte, aki egyben egy ALKOTÓI 
KLUB-hoz való csatlakozásra invitál-
ta a megjelenteket.
Hosszútávú elképzelés az, hogy az 
amatőr alkotóknak legyen egy hely 
melyet igénybe vehetnek, segítséget, 
buzdítást, kiállítási lehetőséget kap-
hatnak baráti, segítő környezetben
”talán még meg is örvendeztethetik a 
vásárlást igénylő látogatókat”
Érdeklődéseiket, jelentkezéseiket a 
művelődési házban Galló Anita mű-
velődésszervező készségesen várja.
Reméljük ez a kiállítás csak a kezdet, 
a Dunaharaszti Klub életében pedig 
a folytatás!!

Fajkó Judith

EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA

Folytatódik a Laffert Kúriában A 
DAL DIADALA című bérletes 
hangversenysorozatunk. 
Bizják Dóra és Zentai Károly zongo-
raművészek vendége CSEREKLYEI 
ANDREA énekművész. 
Jegyek kaphatók nyitvatartási időben 
a Laffert Kúriában és a Művelődési 
Házban, megrendelhetők a 06 20 
3301279-es telefonon, illetve 
online a honlapunkon: www.laffert-
kuria.hu
MINDEN ZENEKEDVELŐT 
SZERETETTEL VÁRUNK! 

A DAL DIADALA
Autista gyereket nevelő szülők 
számára

A Mozaik Közhasznú Egyesület az 
Autizmussal Élő Emberekért havonta 
szervez szülőklubot a Szigetszentmik-
lós járásban élő, autista gyermeket 
nevelő, és felnőtt autista embert gon-
dozó családok számára.
A szülőtalálkozókon a résztvevők ta-
pasztalatot, és információkat cserél-
nek, illetve közösen gondolkodnak 
arról, mit tehetnek autista gyerme-
kük érdekében. Ezen kívül közös 
szabadidős programot, pl kirándu-
lást is szerveznek. Szemléletformáló 
programokkal is készülnek, ilyen volt 
a tavalyi Autizmus – napi lufis séta 
Dunaharasztiban, amit a sikerre való 
tekintettel idén is megszerveznek.
A találkozók ideje alatt gyermekfel-
ügyeletet is biztosítanak, így kiala-
kítva egy olyan integrált játszóházat, 
melyben autista gyermekek és test-
véreik együtt játszanak, míg szüleik 
közösen gondolkodnak.

A résztvevők az évek során egy jó 
hangulatú, egymást segítő közösséggé 
formálódtak, mely továbbra is szíve-
sen fogad új tagokat. A szülőklubok-
kal kapcsolatos minden információ 
megtalálható az egyesület honlapján, 
és Facebook oldalán. További infor-
máció kérhető az alábbi elérhetősége-
ken:
telefon: +36 70 424 8688
e – mail: mozaikegy@gmail.com
A programot 2018. április 01.-2019. 
március 31. közötti a Nemzeti Együtt-
működési Alap támogatja.

Szülőklub
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A Lányok, Asszonyok a Városért 
Egyesület tagjai aktívan vettek részt 
az alábbi rendezvényeken, illetve ké-
szítették elő, szervezték meg és bo-
nyolították le:
A saját szervezések közül kiemeljük a 
magyar néptánc próbákat, melyekre 
heti rendszerességgel került sor a Jó-
zsef Attila Művelődési házban, illetve 
alkalmanként a Moonlight Stúdióban. 
A LAVE Magyar Néptánc Csoport, 
népszerűbb nevén a LAVE MANCS 
nemcsak a helyi rendezvényeken, ha-
nem az ország több településén, de 
még a határon túl is jótékonykodva 
szórakoztatta a közönséget. Az aláb-
biakban kronológiai sorrendben mu-
tatjuk be tevékenységünket:
február 02-án a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola által szervezett, a 
Rákóczi-Liget Gyermekei Alapítvány 
bálon a József Attila Művelődési Ház-
ban, április 28-án, az Áporkán meg-
rendezett Falu napon, május 5-én 
a nagybörzsönyi Hűvös pincék Forró 
kemencék c. hagyományőrző rendez-
vényen, június 2-án a Cserkesző-
lőn megrendezésre kerülő Néptánc 
találkozón, ahol a táncban elfáradt 
tagjainkat a gyógyfürdő vizében pi-
hentethettük, június 16-án a Para-
dicsom-sziget Egyesület által szerve-
zett Magyar Gála műsorában a József 

Attila Művelődési Házban, június 
30-án a Nagyapáti Kukac Péter Ha-
gyományőrző Társulat meghívására 
a LAVE Magyar Néptánc Csoport a 
vajdasági Bácska Topolyán megren-
dezése került X. Nemzetközi Íjász 
és Kézművestalálkozón. A LAVE el-
nöke Dunaharaszti Város nevében 
ajándékot adott át a helyi városve-
zetés képviselőjének a testvérvárosi 
kapcsolat ápolása, erősítése céljából, 
szeptember 15-én a Baktay téren 
megrendezésre kerülő Város Napok 
ünnepségen is nagy sikert aratott a 
LAVE MANCS a sárközi cinegés és a 
somogyi ugrós tánccal, október 27-
én a VIII. Homokbödögei Kamara 
Néptáncfesztiválon szakértő zsűri érté-
kelte a tánccsoport tudását, megjele-
nését, dicsérte a lányok, asszonyok lel-
kesedését. Hasznos tanácsokkal ellátva 
tértünk vissza a hazai színpadra.
A LAVE Magyar Dal és Zenebarát 
Kör tagjai két alkalommal szervez-
ték meg a városban immár ötödik 
éve nagy népszerűségnek örvendő 
Dal Délután Dunaharasztin c. zenés 
műsorukat. A 11. és a 12. DDD fellé-
pői között meghívott előadók mellett 
megtalálhatóak voltak helyi éneke-
seink: Sipos D. Zsuzsanna művésze-
ti vezető sanzonokkal, slágerekkel, 
Molnár Katalin operettel, népdallal 

és magyarnótával, Rákosi László ma-
gyarnótával, tiszteletbeli tagunk Pék 
László a magyarnóta mellett operet-
tel szórakoztatta a közönséget. A mű-
sort a Napfény tánccsoport, a Rocky 
Nagyik és a LAVE MANCS táncai 
színesítették. 
Civil szervezetek által meghirdetett 
és városi szintű rendezvényeken is 
részt vettek Egyesületünk tagjai.
Március 15-én elhelyeztük az 
Egyesület koszorúját a Liget bejá-
ratánál álló Petőfi szobornál tartott 
városi ünnepségen, szeptember 
16-án részt vettünk a TEA egye-
sület által szervezett lecsófőző ver-
senyen, december 2-án a Laffert 
Kúriában megrendezett Adventi vá-
sáron zsákbamacskával leptük meg 
az érdeklődőket. 
Az egyesület által szervezett rendez-
vényeken biztosítottuk a Baktay Er-
vin gimnázium diákjai számára a kö-
zösségi szolgálat óráinak teljesítését.
Köszönjük Dunaharaszti Város Ön-
kormányzatának a folyamatos támo-
gatást, minden magánszemélynek, aki 
az 1 %-al, illetve a helyi rendezvénye-
ken adományokkal segítette céljaink 
megvalósítását. 
Továbbra is várjuk a magyar nép-
táncot kedvelőket szerdánként 18-20 
óra között a József Attila Művelődési 
Házban. 
Érdeklődni lehet: 30/236-3561

LAVE 2018. ÉVI BESZÁMOLÓ
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Több éve érlelődött bennünk a gondo-
lat, hogy változtatnunk kellene a ren-
dezvényen. Talán már 6. éve az iskola 
létszáma 550 főt számlál. A délelőtt 
folyamán is sokszor nehézkes a fejlesz-
tő foglalkozásoknak, korrepetálások-
nak is helyet biztosítani. Kilenc alsós 
és tizenegy felsős osztály, valamint az 
érdeklődök számára egyre kisebbnek 
bizonyult az épület. Így került sor az 
alsós és felsős mulatság szétválasz-
tására. Délelőtt 10 órakor kezdődött 
a kisebbeké, délután 2 órától a na-
gyobbak szerepelhettek. Pozitív visz-
szajelzéseket kaptunk a diákoktól és 
a vendégektől is: Végre megszűnt a 
zsúfoltság. Sokkal gördülékenyebben 
sikerült a programok megvalósítása. 
A jelmezverseny – mely a farsang fon-
tos része – is élmény volt nemcsak a 
nézőknek, hanem a versengést vállaló 
gyermekeknek is. Útjára indítottuk 
a szünetekben választható Tánchá-
zat is, hiszen nemcsak a maskarák, 
hanem a mulatság is fontos eleme a 
télűző bálnak.

Tóth Andrea
intézményvezető-helyettes

A Kőrösi Média Csoport a diákokért 
jött létre. Iskolánkban sok tehetséges, 
„jó tollú” tanuló van, akik most már 
bátran kipróbálhatják magukat új-
ságíróként. Írásaikat az iskolánk hon-
lapján olvashatják (csomaiskola.hu). 
Média csapatunk újságírókból és fo-
tósokból áll, akik az iskola rendezvé-
nyeiről adnak hírt. Munkájukat nagy 
odaadással és szorgalommal végzik. A
Média csoporton belül szeretnénk 
helyet biztosítani minden diáknak 
is, egy-egy jól sikerült fogalmazásuk 
publikálásával.
Ízelítőül a farsangon készített cikkek-
ből választottunk egyet..

Riegel Ágnes, magyartanár

2019. Kőrösi farsang interjú Sier 
Andi nénivel
Riporter: Deák Eszter 6.b osztályos 
tanuló
- Mi a legnehezebb a farsang megszer-
vezésében?
- A legeslegeleje nehéz, amikor pa-
kolunk a büfébe, töltjük az italokat; 
tehát amíg össze nem áll az egész. 
Utána már a gyerekek a dolga, hogy 
begyakorolják a táncot.
 - Miért van idén külön az alsós és a 
felsős farsang?
 - Év elején a tanári kar megszavaz-
ta, hogy az alsósok külön szeretnének 
lenni; mert túl sokan vagyunk: nagy 
a tömeg, túl sokan jönnek a büfébe, 
nincs levegő.
 - Kb. mennyi jegyet szoktak nyom-
tatni?
 - 570-en vagyunk és ennek legalább 
a dupláját.
 - Abból mennyi szokott elfogyni?
 - Nagyjából elkelnek. Felsőben jóval 
kevesebb, alsóban még jönnek a szü-
lők és a családtagok is.

 - A büfében kik szoktak segíteni, kik 
csinálják?
 - A szülők nagyon sokat segítenek. 
Segítenek közszolgálatos diákok, akik 
visszajönnek pontot gyűjteni, ők szok-
tak előkészülni meg árulni is.
 - Ön szokott táncot csinálni?
 - Ha van osztályom, akkor igen.
 - Ön szerint milyen a diákok és a ta-
nárok hozzáállása a tánchoz?
 - Az elején nagy az ellenkezés, nincs 
ötlet, meg „nem akarok menni”. Az-
tán jönnek az ötletek és összeáll a vé-
gére, és mindenki boldog.
 - Melyik tánc tetszett a legjobban 
Önnek?
 - Nem szoktam mondani azt, hogy 
melyik tánc; mindegyikben találtam 
olyat, amit nagyon ötle-tesnek talál-
tam vagy nagyon jó a zene; úgyhogy 
sose tudok kiemelni egyet.
 - Melyik téma tetszett legjobban ön-
nek?
 - Tetszett ez a Fortnite, mert ötletes 
és fiatalos; bár nekem fogalmam sincs, 
hogy mi az a Fortni-te. Tetszett még 
a 8.b-sek apácája is, és a 7.a-soknak a 
tánca, mert én mindig a zenét figye-
lem; ha jó a zene akkor már majdnem 
mindegy, hogy mit csinálnak.
 - Sokan hoznak tombolára ajándé-
kot?
 - Igen, idén is nagyon sokan hoztak.

Farsang másképp a Kőrösiben
Dunaharaszti - 2019. február10
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Ismét a Zrínyi Ilona matematikaver-
senynek adott helyszínt a Kőrösi
Immár több éve iskolánk az egyik 
helyszíne az országosan meghirde-
tett Zrínyi Ilona matematikaver-
seny megyei fordulójának. Minden 
évben a város általános iskoláiból, 
illetve a gimnáziumból érkeznek kis 
matematikus palánták. Idén, 2019. 
február 15-én, pénteken 227 tanuló 
töltötte nálunk a verseny tesztlapjait, 
ebből 60 fő a Kőrösi tanulója. 

Tapasztalatunk szerint minden évben 
az alsó tagozatos tanulók érdeklődnek 
inkább e verseny iránt, de szép szám-
mal vesznek részt felsősök is. A 3-4. 
osztályosok 60, az 5-6. osztályosok 75, 
míg a 7-8. osztályosok 90 percig bir-
kózhattak a rafinált, logikai gondolko-
dásra épülő feladatokkal.
Iskolánk igen szép eredményekkel 
büszkélkedhet: 
Surányi Gergő 6.c osztály: 105, Tor-
nai Ilona 3.a osztály: 88, Bara Zsófia 

4.c osztály: 87 pontot ért el 125 pont-
ból, illetve Szanka Csanád 7.a osztály 
85 pontot ért el 150 pontból.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 
meghívást kapott a legtöbb pontot el-
ért tanuló: Surányi Gergő!
Összességében elmondhatjuk, hogy jó 
hangulatban, kellemes légkörben telt 
el a délután. 

Elek Márta, Tóth Andrea
szervezők

Zrínyi Ilona matematikaverseny

A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola szeretettel várja a leendő elsősöket.

Beiratkozás időpontja:
2019. április 11-én (csütörtök)  8.00-19.00 óráig
2019. április 12-én (péntek)  8.00-18.00 óráig
Nyílt napunk: 
2019. április 10. szerda   
8.00-8.45 
Kecskeméty Szilvia, angol, Napközi ép. 25. terem 1.b
Ficzere Noémi, matematika, Baglyos ép. 17. terem 4.a
Gáll Ilona, magyar, Napközi ép. 20. terem 4.c
9.00-9.45 
Gáll Ilona, matematika, Napközi ép. 20. terem 4.c
Ficzere Noémi, magyar, Baglyos ép. 17. terem 4.a
Kecskeméty Szilvia, angol, Baglyos ép. 22. terem 1.c
10.00- 
Czompa Gyula igazgató úr tart tájékoztatást az iskola 
könyvtárában.

Matematika osztály
- Emelt óraszámban matematikaoktatás
- Számítógéppel segített készségfejlesztés 1. osztálytól
- Negyedik osztálytól informatikaoktatás, angol nyelv (heti 
2 óra, 5. évfolyamtól 3 óra)

Angol nyelvet tanuló osztály
- Első osztálytól angolnyelv-oktatás (heti 2 óra)
- Negyedik osztálytól emelt óraszámban angolnyelv (heti 
5 óra) 

A beiratkozáshoz szükséges:
- Gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek ne-
vére kiállított személyi azonosító.
(születési anyakönyvi kivonat), lakcímkártya, TAJ szám
- Óvodai szakvélemény (vagy Nevelési Tanácsadó).
- Diákigazolványhoz először az okmányirodába kell menni
(személyi ig. vagy születési anyakönyvi kivonat + lakcím-
kártya szükséges), majd az ott kapott irattal a beiratko-
záskor lehet igényelni az iskolában.
- Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (mind-
két szülő aláírása szükséges).
- Nyilatkozat hit- és erkölcstan tantárgy választásáról (be-
iratkozáskor az iskolában kell kitölteni).
- Iskolai nyakkendőre várhatóan 1700.-Ft-ot fogunk szedni.

TISZTELT SZÜLŐK!

Ismét ingyenes anyajegyszűrő vizsgá-
latok a városunkban

Az Önkormányzat – érzékelve a rossz-
indulatú daganatos bőrbetegségek, me-
lanómák sajnálatosan növekvő számát - 
az idei évben is megszervezi az ingyenes 
lakossági anyajegyszűrést. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a vizsgálaton kizárólag 
az anyajegyek szűrésére tudunk sort ke-

ríteni, egyéb bőrbetegségek, elváltozá-
sok, gombás fertőzések nem tartoznak 
ebbe a körbe!
Ha azonban Ön gyorsan növekvő, színét 
változtató, vérző anyajegyet tapasztal 
magán, vagy csak szeretné anyajegyeit 
megnézetni, jöjjön el a vizsgálatra! 
A szűrésre a Damjanich u. 23. szám 
alatti orvosi rendelőben kerül sor, a 
vizsgálatokat Dr. Sas Andrea Barbara 
bőrgyógyász szakorvos végzi el április 
13-án, április 27-én és május 4-én 9-12 

óra között. Előzetes bejelentkezés szük-
séges, március 25-én, és április 1-én 
14-17 óra között, a 20/566-8481-es szá-
mon, Leimetter Erika asszisztens várja 
a hívásokat.
Ezen a vizsgálaton a dunaharaszti ál-
landó lakcímmel rendelkező felnőtt la-
kosok vehetnek részt.
Kérjük, vegyék igénybe ezeket a lehe-
tőségeket!

Dr. Bereczki Péter 
egészségügyért felelős alpolgármester

Anyajegyszűrés
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Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016
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Látogatás a Budafoki Dohnányi Zenekarnál

Nemrégiben Blumenstrauss kórusunk utánpótlás csapatának, 
a Blümchenstraussnak tagjai meghívást kaptak a Budafoki 
Dohnányi Zenekartól egy zenekari próba megtekintésére. A 
4-7 éves gyerekek már nagy tapasztalattal rendelkeztek a kó-
ruspróbák terén - hiszen minden csütörtökön velünk próbál-
nak -, de egy „igazi” zenekari próba számukra is rengeteg 
újdonsággal szolgált. 
Izgatottan léptünk be a Kerepesi úti próbaterembe, ahol a 
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata 
által fenntartott és Hollerung Gábor Liszt-díjas karnagy, Ér-
demes művész által irányított Budafoki Dohnányi Zenekar 
készülődött a próbához. A zenekar tevékenységének egyik ki-

emelt területe a közönségnevelés, így nagy hangsúlyt fektet-
nek az ifjúsági előadásokra is. Junior bérletes sorozatuk előa-
dásain Lukácsházi Győzővel, a Bon Bon Matiné alapítójával, 
házigazdájával együttműködve ismertetik meg a gyerekekkel 
a klasszikus és kortárs zene szemelvényeit. Február 20-án épp 
egy ilyen előadás próbájának lehettünk vendégei.
A zenekar ezen a napon a közelgő junior koncertre készülő-
dött Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára című mű-
vével. A mű különlegessége, hogy eredetileg is arra íródott, 
hogy a gyerekekkel, fiatalokkal megismertesse a szimfonikus 
zenekar hangszereit és azok hangzását. A gyerekek közvet-
lenül a karmesteri pulpitus mögött kaptak helyet, ahonnan 
megfigyelhették a zenekari munkát, no és persze az izgalmas 
hangszereket. Elsőként Hollerung Gábor köszöntötte a zené-
szeket és a megjelent vendégeket – tehát minket -, majd a 
darabról mesélt a gyerekeknek. A próbán megcsodálhattuk 
a fuvola madárcsicsergés szerű variációját, a hárfa gyönyörű 
szólóját, de a gyerekek megismerhették a fagott, az oboa, 
a klarinét, a harsona, a tuba, a kürt és számos szokatlan 
ütőhangszer hangját is. A darab fináléját követően a Blü-
mchenstrauss tagok lelkes tapssal köszönték meg a zenekar 
munkáját, míg Hollerung Gábor a mi részvételünket. 
Csodálatos lehetőség volt utánpótlás csapatunknak, hogy 
testközelből megtapasztalhatták egy professzionális szimfoni-
kus zenekar műhelymunkáját. Ezúton is köszönjük a Budafo-
ki Dohnányi Zenekarnak, hogy lehetővé tették számunkra ezt 
a csodálatos élményt!

Hommer Anna

Mi fán terem egy zenekar?

Tisztelt Véleményező Partnerek!

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a város 
Településrendezési Terveinek módosításáról döntött. A 
tervekről és a véleményezésükkel kapcsolatos nyilvánosság 
biztosításáról a www.dunaharaszti.hu honlap „Dunaha-
rasztiról” címén belül a „Partnerségi Egyeztetések” cím-
szónál tájékozódhatnak.
Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnersé-
gi egyeztetésben résztvevők körét, hogy a tervmódosítás-
sal kapcsolatban 2019. március 14-én (csütörtökön) 16.00 
órakor lakossági fórumot tartunk, melynek helye: Dunaha-
raszti József Attila Művelődési Ház klubterem.

Tisztelettel:Dr. Szalay László polgármester

Tájékoztató!
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„ZÖLD ÓVODA”  CÍMMEL    
GAZDAGODOTT ÓVODÁNK! 

2018-ban tizenkettedik alkalommal 
került meghirdetésre a Zöld Óvoda és 
hatodik alkalommal az Örökös Zöld 
Óvoda minősítő címre vonatkozó nyílt 
pályázat, melyet a 253 pályázó közül 
összesen 234 feladatellátási hely nyert 
el. (49 először pályázó, 91 másodszor 
pályázó, 56 harmadszor pályázó, 37 
Örökös Zöld Óvoda címre pályázó és 1 
címmegtartó feladatellátási hely.)
A „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvo-
da” címeket tanúsító oklevelek átadá-
sára 2019. január 21-én a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeum és Könyvtárnak 
otthont adó Vajdahunyadvárban került 
sor. Az ünnepélyes címátadás szakmai 
nap keretében zajlott.
Kenessey Beáta a Hétszínvirág óvoda 
vezetője vehette át az oklevelet László 
Tibor Zoltántól az Agrárminisztérium 
környezetügyért felelős helyettes állam-
titkártól és Pálfi Erikától, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma főosztályve-
zetőjétől a Vajdahunyad várban.
KIK VISELHETIK A  „ ZÖLD ÓVO-
DA” CÍMET?
A Földművelődésügyi Minisztérium és 
az Emberi Erőforrások Minisztérium 
megbízásából a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeum nyílt pályázatot hirdet 
2006 óta a „Zöld Óvoda” cím elnyeré-
sére. Azok az óvodák kaphatják meg 
ezt a címet, akik pedagógiai küldeté-
sükben, pedagógiai programjukban és 
szellemiségükben a környezettudatos 
nevelést kiemelten kezeli, erre építi 
a fejlődést elősegítő tevékenységeket, 
tartalmazza a fenntarthatóság peda-

gógiája iránti elkötelezettséget, előtér-
be helyezi a helyi értékek megismeré-
sét, védelmét, megőrzését.
MIVEL ÉRDEMELTÜK KI EZT A 
MINŐSÍTÉST?
Elemeztük dokumentumainkat és si-
keresen megírtuk a több lépcsős pá-
lyázatot. Olyan vállalásokat tettünk 
3 éves távlatban, amelyek segítik, fej-
lesztik, hatékonyabbá teszik nevelő, 
oktató munkánkat. Bemutattuk eddig 
elért eredményeinket, „Zöldszemléle-
tű” hagyományainkat, programjain-
kat, rendezvényeinket.
A ZÖLD SZÍV IFJÚSÁGI TERMÉ-
SZETVÉDŐ MOZGALOMBAN EL-
ÉRT EREDMÉNYEINK:
- Részt veszünk a „Folyófigyelő” prog-
ramban, rendszeresen meglátogatjuk 
a Dunát, megmérjük a vizét.
- „Védenc fa” program keretében véd-
nökségünk alá vettük és rendszeresen 
látogatjuk a Fehér nyárfánkat.
- Cserjementesítő akciókat szervezünk 
a Kápolna-domb védett virágai védel-
mében.
- Ősszel erdőnkbe túrát vezetünk be-
mutatva az erdő élővilágát elballagott 
növendékeinknek, tanáraiknak.
- Garázsvásárt szervezünk az újra-
hasznosítás jegyében Föld napján.
- „Madárbarát kert” címet kaptunk 
az Magyar Madártani és Természet-
védő Egyesülettől. „Madárbarát tan-
ösvényt” hoztunk létre udvarunkon 
madárvédelmi eszközökből és isme-
retterjesztő táblákból. Madárkará-
csonyt tartunk és ezzel veszi kezdetét 
az egész télen át tartó madárvédelem.
- „Zöld Tündér” rendszeresen láto-
gatja a gyerekeket, hogy ismereteiket 
bővítse, felhívja a figyelmet a közelgő 
természetvédelmi jelesnapra, felada-
tokkal bízza meg őket.

- „Indián tábort” szervezünk  Du-
naharaszti természeti értékei között, 
bemutatva a Zöldszives „szelíd termé-
szetjárás” módszerét.
- Gyermekeink 13 éve tagjai a Zöld 
Szív Ifjúsági és Természetvédő Egye-
sületnek.
MILYEN VÁLLALÁSOKAT TET-
TÜNK AZ ELKÖVETKEZŐ  3 
ÉVRE?
- Fejlesztjük, bővítjük eszközeinket, 
hogy ezzel is segítsük a természet 
megfigyelését, megismerését. (bo-
gárnézők, nagyítók, távcsövek, kerti 
gyermek szerszámok…)
- Kerti magaságyások és komposztá-
lók létrehozása az udvar több pont-
ján, hogy minden gyermek tapasztalja 
meg a növénygondozás örömeit.
- Az udvaron élő fákról „Fa tanös-
vény” létrehozása.
- Udvarunkon „Mezítlábas tanösvény” 
létrehozása a különböző kőzetformák 
érzékletes bemutatására.
- „Zöld könyvtárunk” bővítése.

Az az út, melyre most lépünk nem-
csak a kisgyereknek, hanem a felnőt-
tek számára is újabb célokat, felada-
tokat és tanulási lehetőségeket kínál. 
A környezettudatos nevelés elkép-
zelhetetlen a családok bevonása és a 
fenntartó anyagi támogatása nélkül. 
Ez a Hétszínvirág óvodában eddig is 
példaértékűen működött s ez, remé-
nyeink szerint, a jövőben sem lesz 
másképp.

 
Mester Andrea

ZÖLD ÓVODA
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DUNAHARASZTI
SPORTCSARNOK

Dunaharaszti Sportcsarnok Programnaptár

Március 8. péntek 
19:00 DMTK Haraszti Sasok – BKG-Veresegyháza Pest 
megyei felnőtt férfi kosárlabda mérkőzés
Március 9. szombat 
14:00 DMTK - Kiki SKFT ifjúsági fiú III. osztály kézilab-
da mérkőzés
16:00 DMTK - Kiki SKFT felnőtt férfi NBII kézilabda 
mérkőzés
Március 10. vasárnap 
9.00-16.00 Kovács László Régió U15 fiú kézilabda torna 
alsóházi rájátszása a DMTK szervezésében 

Március 16. szombat 
20:00-02:30 Retro disco a DIE szervezésében 
Március 22. péntek 
19:00 DMTK Haraszti Sasok – Ceglédi KE UP Pest me-
gyei felnőtt férfi kosárlabda mérkőzés
Március 23. szombat
14:00 DMTK - Tempo Kse. ifjúsági fiú III. osztály kézi-
labda mérkőzés
16:00 DMTK - Tempo Kse. felnőtt férfi NBII kézilabda 
mérkőzés
18:00 DMTK II. - Emericus felnőtt férfi kézilabda mérkőzés 
Budapest I. osztály
Március 27. szerda
20:30 DMTK - Gödi SE férfi Pest megyei felnőtt férfi ko-
sárlabda mérkőzés
Március 29. péntek
19:00 DMTK Haraszti Sasok - PAFC BASKET Pest me-
gyei felnőtt férfi kosárlabda mérkőzés 
Március 30. szombat
14:00 DMTK - Abony Kc. ifjúsági fiú III. osztály kézilab-
da mérkőzés
16:00 DMTK - Abony Kc. felnőtt férfi NBII kézilabda 
mérkőzés 
Április 3. szerda
18:45 DMTK II. - Rév TSC II-BOB felnőtt férfi kézilabda 
mérkőzés Budapest I. osztály  
Április 6. szombat
20.00-03:00 Retreo disco a Szlekovicsteam szervezésében

Kéri János:

Nőnapi köszöntő

Tavasz hajnalán

Róluk emlékezünk,

A nőkről, kiknek

Életünk köszönhetjük.

Ki mindent

Megtesz értünk, a nő,

Dajkál, ápol,

És felnevel ő.

Hálánk szálljon

Lányra, anyára,

Ki a családot

Összetartja.

Szépséges nők,

Jó asszonyok,

Kívánunk boldog,

Víg nőnapot.

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda
állást hirdet:

óvodapedagógus
munkakör betöltésére

Határozatlan idejű közalkalmazotti állás

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda
2230 Dunaharaszti, Knézich utca 21.

e-mail: hetszinvezeto@gmail.com
06/24 370 640
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Tisztelt Ingatlanhasználó!

Az elmúlt időszakban Dunaharaszti 
város lakosságszáma számottevően 
megnövekedett és ezzel párhuzamo-
san az elszállítandó hulladékok meny-
nyisége is jelentősen megnőtt.  Ezért 
munkatársaink a hulladékok elszállí-
tását a kora hajnali órákban kezdik 
meg, hogy az adott napra esedékes 
járatterv szerinti terület minden in-
gatlanjára eljussanak. Kérjük az In-
gatlanhasználókat, hogy a szállítást 
megelőző nap este helyezzék ki a hul-
ladéktároló edényeiket az ingatlanja-
ik elé, mert a járat pontos érkezési 

időpontja a szállítás napján az egyes 
ingatlanokhoz nem meghatározható.   
Azon bejelentéseket, hogy  a - szál-
lítás látható és bizonyítható megtör-
ténte után - kihelyezett hulladék az 
ingatlannál ottmaradt, sajnos nem 
tudjuk figyelembe venni. Az így el 
nem szállított hulladékokat a követke-
ző, járatterv szerinti hulladékgyűjtési 
napot megelőző este a hulladéktároló 
edényben, vagy az ügyfélszolgálattal 
előzetesen egyeztetve a hulladéktáro-
ló edény mellé hulladékgyűjtő zsák-
ban kell kihelyezni az ingatlan elé. 
Az ügyfélszolgálattal történő előzetes 
egyeztetés hiányában kollégáink nem 

szállíthatnak el semmilyen többlet 
hulladékot az ingatlan elől a hulladék-
tároló edényben elhelyezetteken túl.
Megértésüket és segítő közreműködé-
süket előre is köszönjük!

ÉTH-Érd és Térsége Hulladékkezelési 
Nonprofit Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató
MULTI-DH Nonprofit Kft

Ügyfélszolgálat: Telefon: +36-30/665-
4021 vagy e-mail: ugyfelszolgalat@
multiszint.hu

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

Az Alkotók Dunaharaszti Egyesü-
lete szeretettel vár minden kedves 
felnőtt, alkotni vágyó érdeklődőt a 
2019.03.23-án 15-18 óra között a Jó-
zsef Attila Művelődési házban tar-
tandó nyílt napjára. Ezen a délutá-
non egy kis kézműveskedés keretében 
szeretnénk megmutatni, kik vagyunk, 
mit csinálunk – természetesen az elké-
szült alkotások hazavihetők.
Jelentkezéseket az alkotokdhe@gmail.
com email címre várjuk.
A jelentkezés nem feltétele a rész-
vételnek, de a jelentkezők részére az 
alapanyagot fenntartjuk.

Ha szívesen részese lennél egy jó han-
gulatú csapatnak, szeretsz alkotni és 
szívesen megosztod másokkal is ezt a 
tudást, gyere, és csatlakozz hozzánk!

Kreatív alkotós nyílt nap
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Szept. 14. 

Szept. 20. 

Szept. 13. 

Szept. 21. 

Április 13

Április 14

Április 07

Április 06

Az idényjellegű zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatásunkat 2019. április 22. és 2019. október 15. Között kínáljuk. A gyűjtőzsákok, az előző

években rendszeresített erősebb anyagból készültek és 160 liter űrtartalmúak, melynek ára 600 Ft/db + 27 % Áfa = bruttó 762 Ft/db.     

A szállítás megadott címről történik, kollégáink előfizetői lista alapján végzik a szolgáltatást. Ha valakinek eltűnik, vagy megsérül,  a

zsákja, azt az ügyfélszolgálaton térítés ellenében pótoljuk. A szállítás minden hétfőn reggel 5:00 órakor kezdődik, függetlenül attól,

hogy esetleges ünnep- vagy munkaszüneti nap hétfőre esik-e. A kollégák kiürítik a zöldhulladékot és a zsákot a kerítésre  (postaládába,

udvarra) visszateszik. Kérem, a zsákokat előző nap este tegyék az ingatlanok elé. A szolgáltatás időközben történő lemondását, szünetel-

tetését nem tudjuk elfogadni. Ha több zsákra van szüksége, vagy új előfizetőként csatlakozik a hátralévő hetekre időarányos díjat szám-

lázunk ki, viszont szolgáltatásunkba augusztus 27.-től már nem lehet bekapcsolódni az október 22.-i zárásig.                                         .

A zsák az ügyfélszolgálaton vehető át. Az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje alatt:                                                                                  .

Tisztelt Partnereink!

00 00                    Hétfő: 8   16

Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a hozzá fűzött elvárásait. Ha észrevétele, esetleg
 javaslata van, kérjük jelezze a ugyfelszolgalat@multiszint.hu címen. 

zsák ára:

Zöldhulladék gyűjtés 2019. 04. 22 - 2019. 10. 15.

Zöldhulladék elszállítási költsége 6 hónapra:

1 zsák

Szolgáltatás igénylése:

Zsák forgalmazása:

Fizetés

600 Ft + 27%ÁFA = 762 Ft/db

ügyfélszolgálat, ügyfélszolgálat telefonja: 06/30-665-4021, vagy 
e-mail: ugyfelszolgalat@multiszint.hu

Ügyfélszolgálat

ügyfélszolgálaton előre kp-ben

Nettó ár

11.700,-Ft.

Bruttó ár

14.859,-Ft.

MULTI-DH Nonprofit Kft.
         Hulladékszállítási közszolgáltató

április 06. Szombat
Gyárköz utca - Némedi út (Fő út felől az 51-es út felé haladva) jobb
oldala - Bethlen Gábor utca - Haraszthy Ferenc utca - Egry József u.-
Paál László utca - Zágonyi Károly u. - Zsálya u. - Levendula u. - Király
köz  Pitypang u. - Homoktövis u. - MÁV alsó utca közötti terület
 
április 07. vasárnap
Dózsa György út (Fő út felől az 51-es út felé haladva) 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,
április 13.-án végezzük.
 
április 13. szombat
Fő út - Sport-sziget - Hókony-sor - Paradicsom-sziget  Bábakalács u -
Duna sétány  Duna utca - Alsó Duna sor - Ibolya utca - Soroksári út -
Fő út - Károlyi Mihály út -  dr. Pósta Sándor utca - Las Torres utca - 
Csokonai utca - Szondy György utca - Kőrösi Csoma Sándor utca  -
Móra Ferenc utca - Eötvös köz  Eötvös Károly utca - Baross utca -
Dózsa György út (Fő út felől az 51-es út felé haladva) bal oldala kö-
zötti terület
 
április 14. vasárnap
Határ út -Vércse utca - Mandula utca -Kikelet utca  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

 

Az ügyfélszolgálat címe: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. (Buszforduló)

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

Zöldhulladék Gyűjtés 2019. április 06. és 14. között 
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Borvacsora 2019. 03. 29.
Bock pincészet boraival

Dunaharaszti Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete pályázatot ír 
ki a városban működő civil szerveze-
tek számára.
A pályázat címe:
Önszerveződő szervezetek támogatása
A pályázat célja:A Dunaharasztin élő 
vagy dolgozó állampolgárok önszerve-
ződő közösségeinek az önkormányzati 
feladatok megvalósítása, a polgárok 
közéletbe való bevonása, a település 
fejlesztése és szépítése, a környezetvé-
delem, a kultúra és a hagyományok 
ápolása, a lakosság művelődése, okta-
tása, szórakozása, sportolása, egészsé-
gi állapotának megőrzése és javítása 
érdekében végzett tevékenység támo-
gatása.
A szervezetek a terembérleti támoga-
tásra vonatkozó igényüket is e pályá-
zat keretében és előírásainak megfele-
lően nyújthatják be!
A pályázaton felosztható maximum 
összeg:
15.000.000,- Ft, melyet Dunaharaszti 
város költségvetése biztosít.
A pályázaton részt vehetnek:
- azok a bíróság által bejegyzett civil 
szervezetek, egyesületek, szövetségek, 
amelyek az Önkormányzat illetékes-
ségi területén bejegyzett székhely-

lyel rendelkeznek, vagy Dunaharaszti 
székhellyel alszervezetet működtet-
nek, továbbá
- azok a helyi közösségek, amelyek 
meghatározó szerepet töltenek be Du-
naharaszti város közéletében, illetve 
sportéletében.
A pályázóknak meg kell felelniük az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény rendel-
kezéseinek, különös tekintettel a be-
számolási kötelezettség teljesítésének 
követelményére.
Nem pályázhatnak vállalkozói szer-
vezetek, alapítványok, politikai pár-
tok, nemzetiségi önkormányzatok, 
valamint azok, akik a korábban fel-
vett támogatással határidőben nem 
számoltak el, vagy elszámolásukat 
a Képviselő-testület nem fogadta el, 
illetve azok, akiknek köztartozásuk, 
valamint lejárt határidejű pályázati 
kötelezettségük van, csőd- végelszá-
molási vagy felszámolási eljárás alatt 
állnak.
Pályázni az erre a célra készült, hi-
ánytalanul kitöltött nyomtatványon 
lehet. A pályázati nyomtatvány le-
tölthető a www.dunaharaszti.hu hon-

lapról, valamint beszerezhető a Duna-
haraszti Polgármesteri Hivatalban a 
pályázatkezelőnél.
A pályázathoz csatolni kell:
- egyesület esetén a bírósági bejegy-
zésről szóló végzést,
- más szervezet esetén a létesítő okira-
tot vagy egyéb alapdokumentumot.
A pályázat benyújtásának módja: 
Személyesen a pályázatkezelőnél
A pályázat benyújtási határideje: 
2019. április 5. (péntek) 12.00 óra
A pályázat benyújtásának helye: 
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
2330 Dunaharaszti, Fő út 152./4. szo-
ba/Titkárság
Pályázatkezelő:  Papp Zoltánné
Telefon: 06-24/504-405
Döntés a benyújtott pályázatok tá-
mogatásáról: A 2019. április 29-i kép-
viselő-testületi ülésen!
A pályázathoz szükséges további in-
formációk a pályázatkezelőnél igényel-
hetők!
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 13 – 18 óra
Szerda: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
Péntek: 8 – 12 óra
Dunaharaszti Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Borvacsora 2019. 03. 29.
Bock pincészet boraival

Az elmúlt két évben újjáalakult a 
Rákóczi-Liget Gyermekei Alapítvány, 
melynek célja, hogy a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában tanuló 
gyermekeket segítse programok, előa-
dások, szakkörök, illetve egyéb tanó-
rán vagy azon kívüli tevékenységek 
szervezésével, támogatásával, továbbá 
olyan eszközök megvásárlásával, me-
lyek emelhetik az oktatás színvonalát, 
illetve élvezetesebbé, változatosabbá 
tehetik a gyermekek szabadidős elfog-
laltságait. Az Alapítvány a támoga-
tásokból befolyt összegeket ezekre a 
célokra fordította, fordítja. Az elmúlt 
időszakban az alapítvány sikeresen és 
eredményesen működik. Ebben elé-
vülhetetlen érdemei vannak az alapít-
ványt támogató, az adó egy százalékát 
alapítványunknak utaló szülőknek és 
a pedagógusoknak egyaránt, akik fel-
ismerték az alapítvány munkájában 
rejlő lehetőségeket, s Ficzere Noémi 
kuratóriumi elnök vezetésével ki is 
használták azokat. A családok két na-

gyon sikeres Családi Napon kerülhet-
tek még közelebb egymáshoz.
Február 16-án tartottuk második 
„1Est Nekünk” alapítványi bálunkat, 
mely ismét zajos sikert aratott. Újra 
tapasztalhattuk, hogy a pedagógusok 
és a szülők, ha összefognak,            fan-
tasztikus dolgokra képesek. A szerve-
zési- és háttérmunkákban Martinecz 
Katalin, Kiss Enikő, Kurányi Anikó 
és Skripek Anita vettek részt aktívan. 
A bál színvonalát emelte az iskolába 
járó gyermekek műsora, melyre Pénz-
es Katalin, Martinecz Kata, Humics-
kó Zsuzsanna, Kovács Gáborné, Gáll 
Ilona és Ficzere Noémi mellett Matics 

Laura, Goda Gabriella, Lovas Éva és 
Arnold Kata tánctanárok segítették a 
gyerekeknek a felkészülést. Az iskola 
pedagógusainak produkciójában is 
sok vidám kolléga vett részt. Vendég 
fellépőnk is volt Frank Rebeka és Per-
jési Patrik táncművészek személyében. 
Az ő táncukat Szentivány Kinga ko-
reografálta. Rendezvényünket tombo-
la felajánlásokkal, és adományokkal 
támogatta sok helyi vállalkozó, illetve 
Dunaharasztin kívüli cég. Köszönjük 
mindenkinek!
A jövőben szeretnénk tovább folytatni 
a megkezdett munkát a gyerekekért és 
az iskoláért!           Ehhez szükségünk 
van az Önök további támogatására, 
segítségére!
Kérjük támogassák adójuk 1%-val a 
Rákóczi-liget Gyermekei Alapítványt!
Adószámunk: 18623503–1-13
Támogatóink: 2.c, 3.a, 4.a, 5.c, 6.b, 
Adamcsik Nóra, Alkotók Dunaharaszti 
Egyesülete, Andrássy úti kisbolt, At-
titude Stúdió, Bacchus Pub , Balkán 
Grill ,Best Pizza , Borháló ,Club 19., 
DM Tesco , Elektromos Kisautó Mar-
gitsziget, Enci Papírbolt , Eötvös Cit-
kusz, Farkas Anita (Kéz és körömápoló 
Stúdió) , Fényes István, Flora Market, 
Foltvarrók  , Gekkó Bt., Hajdú And-
rea , Inside Park , Kamilla Optika, 
Karl Cukrászda, Karl Kávézó, Kék 
Duna Étterem, Kiss Enikő, Kovács 
család 1.b, La Maison, Liget Falatozó, 
Mannheim Sqash Club, ML - Car Kft., 
NOZODO Autószervíz Kft., Ócsai csa-
lád, Orgona Kozmetika, Ráckeve Aqua 
Land , Rengő Bisztró, Seiren Sport 
Club, Barbor Kozmetika , Step Uta-
zási Iroda, Stile Interio, Svéger Fém 
Kft., SXL Divat, Szabóné Kovács Éva 
, Szent Dorotya Gyógyszertár, Tani 
Falatozó , Vehetti Kft., Vitaminsziget 
és Katika Virágbolt, Hajsza Fodrásza

Ficzere Noémi

Működik Alapítványunk!
Dunaharaszti - 2019. február 19



2019.   Január hónapban el-
hunytak neve és életkora 
Csomós Ferencné  élt  90  évet
Dr. Székely Károlyné  élt  85  évet
Farkas Vince   élt  98  évet
Födő Istvánné   élt  71  évet
Hanko Theresia  élt  69  évet
Kartali Mátyásné  élt  74  évet
Kanász Gyuláné  élt 84 évet
Kórik Istvánné   élt 83 évet
Király Mihályné   élt  86  évet
Kiss Istvánné   élt  68  évet
Kocsis József   élt  88  évet
Laczkó Miklós Lajos  élt  88  évet
Lasznicska Józsefné  élt  82  évet
Lipót József   élt  69  évet
Oberfrank Pálné  élt  92  évet
Taligás Andrásné  élt  83  évet

Timák Elemérné  élt  83  évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18 
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. 
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346 
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13 
Vasárnap: zárva

PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:         9.00 – 18.00

KISDUNA GYÓGYSZERTÁR
(Önkormányzattal szemben, 
Katolikus templom mellett)
Hétfőtől-vasárnapig: 0-24 órában,
éjjel-nappal nyitva
2330 Dunaharaszti, Fő út 65/B
06-24-300-155

Mentők
D.HARASZTI MENTÉSI PONT  24 655 443

RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004

SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13. 
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet

HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZ-
HASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelő he-
lyett a Fő út 35. szám alatti, a Gyermekorvosi 
Rendelő földszintjén kialakított rendelőben lát-
ják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

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

Kedvesek!
2019 januárban születettek 
névsora
Kremzner Attila  01. 03.
Berzi Rózsa  01. 07.
Nyitrai Sándor István 01. 07.
Tari Dioméd  01. 13.
Szabó Ákos  01. 19.
Honea Alex  01. 20.
Nagy András  01. 21.
Németh Lara  01. 22.
Polgár Zente  01. 23.
Szabó Tiána  01. 26.
Deli Amadea Noa 01. 27.
Szász Lőrinc  01. 27.
Sztojka Zejnep Fernanda01. 29.
Götz Nina  01. 30.
Mezei Karsa Merse 01. 30.
Szoták Lotti Liliana 01. 30.

Közélet

Bartók Lukács Fogarasi Béláné Terike

Köszöntjük a 90 éveseket!
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Akác tűzifa 3200 ft/mázsa kugli
Vegyes kemény 2900 ft/mázsa kugli
Hasított + 200 ft/ mázsa
A tűzifa erdei köbméterre is
(1m×1m×1,7m), 
és kalodára is megrendelhető!
Garantált mennyiség!
Hívjon bizalommal!
Rönkhasító Kft.

Tűzifa akció!

06 70/605-4678

 Hamily Étterem és Kávézó 

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

Hamily, ahol Ön is családtag
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Síkölcsönző
és Uszodatechnika

- Síbox bérlés
- Sí és Snowboard kölcsönzés
- Szerviz (élezés, waxolás, javítás)
- Korcsolya bérlés, élezés
- Téli kiegészítők
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Az idén másodszor került megrende-
zésre, hagyományt teremtő célzattal, 
a téli káposzta főző verseny 15 csapat 
részvételével.
A verseny végeredménye: 
1: Dunaharaszti Nőegylet I.   Fényes 
Zsuzsa vezérletével.
2. KO-GE     Kovács Antal Richárd 
„Gentile” csapatkapitánykodásával
3: Arany Bogarak,  egyedi készítésű 
mobilsütővel    
4: Káposztás Bab ( Budapestről, 
Gombor László irányításával)
5: TEA Egyesület főszakács : Szűcs 
Katalin
6: ÖNÖSZ Egyesület
A jelmez versenyt Dudás Levente (6 
éves) nyerte
A jó hangulatú délelőttön a káposzta 
mind elfogyott, nem maradt, de sze-
rencsére a kecske sem jött el.  
Teszár Ákos képriportja

Káposzta, kecske nélkül



Az Év Autója már volt.
Most övé az év ajánlata?

www.volkswagen.hu

A Passat és Passat Variant Business modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,1-6,4 l/100 km, 
CO₂-kibocsátása: 135-168 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 többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői 
szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsik 
illusztrációk, extra felszereltséget tartalmazhatnak. Az akció 2018. június 5-től 2019. április 30-ig érvényes. Jelen hirdetés 
nem minősül ajánlattételnek, részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

Passat és Passat Variant Business modellek kimagasló 
felszereltséggel, akár 1 400 000 Ft árelőnnyel.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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Városunk Képviselő Testülete febru-
ár 11-én a József Attila Művelődési 
Házban megtartotta szokásos nyilvá-
nos fórumát, ahol dr. Szalay László 
polgármester válaszolt a lakosság kö-
rében felmerült aktuális kérdésekre és 
ismertette az ez évi költségvetés ter-
vezetét.

Közmeghallgatás
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TULAJDONOSOKAT
   KERESÜNK,
 AZONNALI KEZDÉSSEL.

ŠKODA OCTAVIA MODELLEK KÉSZLETRŐL.

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 többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű 
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. A készletről elérhető modellekről és a további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. 

A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-156 g/km.

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421-8221 | www.porschem5.hu
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