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DUNAHARASZTI
HÍREK

veszélyforráSokk
Szünidei

Gyermekek és szüleik részére
2019. június 16-án 10 órakor

a Dunaharaszti Csónakházban.
a Város Önkormányzata,

a Dunaharaszti Polgárőrség és
a Dunaharaszti Környezetvédelmi és
Kulturális Egyesület szervezésében

Arcfestés, kézműves foglalkozások,
ügyességi versenyek, bemutatók,

koncertek, értékes díjak...

a rendezvény fővédnöke:
dr. Szalay László polgármester



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

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: repülőjegyet, megnevezett szállást megadott ellátással, magyar

asszisztenciát, transzfereket Az ár nem tartalmazza: illetéket, sztornó- és utasbiztosítást,

fakultatív programokat, esetleges vízumot

Zakynthos   

Rodosz   

Kréta    

Karpathos   

Korfu    

Peloponésszosz  

Mallorca   

Costa Brava   

Costa Dorada  

Málta    

Alanya    

Side     

Kemer   

Dalaman   

Bulgária   

Hurghada   

Marsa Alam    

Sharm el Sheikh  

07.30-08.06.   repülő, hotel 4*, félpanzió  

08.27-09.03.   repülő, hotel 4*, all incl.  

09.01-08.   repülő, hotel 4*, félpanzió  

08.29-09.05.   repülő, hotel 5*, félpanzió  

08.30-09.06.   repülő, hotel 4*, félpanzió   

08.02-09.   repülő, hotel 4*, all incl.  

08.25-09.01.   repülő. hotel 4*, félpanzió  

08.30-09.06.   repülő, hotel 4*, félpanzió  

08.30-09.06.   repülő, hotel 4*, félapnzió  

08.08-15.   repülő, hotel 4*, félpanzió  

08.01-08.   repülő, hotel 5*, ultra all incl. 

08.25-09.01.   repülő, hotel 5*, all incl.  

09.15-22.   repülő, hotel 5*, all incl.  

08.23-30.   repülő, hotel 5*, all incl.  

08.09-16.   repülő, hotel 4*, all incl.  

06.26-07.03.   repülő, hotel 4*, all incl.  

06.27-07.04.   repülő, hotel 5*, all incl.  

07.08-15.   repülő, hotel 4*, all incl.  

179.900 Ft/fő

195.600 Ft/fő

275.700 Ft/fő

349.900 Ft/fő

224.900 Ft/fő 

  229.900 Ft/fő 

254.200 Ft/fő 

239.900 Ft/fő 

269.900 Ft/fő

264.900 Ft/fő 

248.500 Ft/fő 

236.030 Ft/fő 

225.195 Ft/fő 

241.870 Ft/fő 

200.320 Ft/fő 

126.295 Ft/fő 

153.765 Ft/fő 

135.340 Ft/fő

4-5*-OS KÖZVETLEN TENGERPARTI AJÁNLATAINKBÓL VÁLOGATVA

info@erikavirag.hu
2330 Dunaharaszti
Fő út 17.
06 24 470 230 VIRÁG

ERIKA

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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Játszótér
Az Önkormányzat átadta, a gyere-
kek átvették – felavattuk a város új 
játszóterét

Tisztelt Harasztiak!
Amikor a Knézich utcai játszótér helyé-
re felépítettük az új bölcsődét, ígéretet 
tettem Önöknek, hogy a megszűnt kö-
zösségi tér helyett újat, szebbet, jobbat 
építünk, lehetőleg a környéken. Az ígé-
ret valósággá vált: május 24-én átadtuk  
Önöknek a gyönyörű, új játszóteret, 
amely bizonyosan Dunaharaszti egyik 
új ékessége lesz. Az ingatlan megvá-
sárlásában, a játszótér kitalálásában és 
megvalósításában végig segítségünkre 
volt Drscsákné Kerekes Gabriella képvi-
selő asszony, köszönet érte. És köszönet 
Önöknek is a türelmükért és a bizalmu-

kért, és kérem, hozzák el gyermekeiket, 
unokáikat, hadd lakják be, hadd töltsék 
meg élettel az új játszóteret!
Az avatás délutánja csodás volt, ren-
geteg gyermeknek sikerült önfeledt, 
boldog perceket szereznünk. De nem 
állunk meg, megyünk tovább, hiszen 
Dunaharasztin örvendetesen sok a 
gyermekes család, fejlesztéseink irá-
nyát is ez határozza meg. Beindult az 
új bölcsőde, a nyáron új óvodai férő-
helyeket teremtünk, a Százszorszép ovit 
felújítjuk, a Rákóczi iskolát – a tanke-

rülettel összefogva – tovább bővítjük 
és építünk ott egy vadonatúj ebédlőt 
is. És haladunk előre a nagy projekt, 
a sport-szigeti gyermektábor felépítésé-
nek útján is. 
Továbbra is keressük az új helyeket, 
lehetőségeket, és ha már játszótér: a 
Bezerédi telepen található létesítmé-
nyen egy komoly fejlesztésre készü-
lünk, de ez legyen a közeljövő zenéje!

Dr. Szalay László 
Dunaharaszti Város Polgármestere

A képviselőtestület ünnepélyesen átadta a felújított temető utcát
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A Képviselő-testület 2019. május 27-i ülése
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelente-
ket, valamint a televízió nézőit, megállapította, hogy a Kép-
viselő-testület határozatképes, jelen van 11 képviselő, 
Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között 
eltelt időszakban történt eseményekről:
- 2019. május 24-én átadásra került a Knézich utcai játszó-
tér a gyerekek nagy örömére. 
- Sikeresen lezajlott a lakossági veszélyes hulladék gyűjtési 
akció, a korábbi évekhez képest jelentősen megnövekedett a 
lakossági érdeklődés, mindösszesen 26 tonna hulladék került 
begyűjtésre és elszállításra. 
- Befejeződött a Jedlik Ányos utca felújítása a Puskás Tiva-
dar utcától a CRH Magyarország Kft. telepéig.
- Megkezdődött a Határ út (Táncsics utca - vasúti átjáró 
közötti szakasz) és a Kőrösi Csoma Sándor utca felújítása. 
A Határ út ezen szakasza a lehetőségekhez mérten egyben 
szélesítve is lesz (50-70 cm+szegély), így jobban szolgálja 
majd a Határ út megnövekedett forgalmát.
- A Képviselő-testületi ülés után átadásra kerül a felújított 
Temető utca.
- Hatalmas sikerrel zárult a Szivárvány Óvodában megren-
dezett Pest megyei néptánc-találkozó. 600 fellépő óvodást 
és hozzátartozóikat fogadta vendégül az óvoda közössége, 
sok-sok elismerést begyűjtve maguknak és városunknak. 
Köszönet Nekik!
- Lezajlott a férfi lakosság részére meghirdetett ingyenes 
prosztata-, illetőleg urológiai rákszűrő vizsgálat első féléves 
időszakasza. A három napos programon összesen 77 fő je-
lent meg. Közülük 19 esetben a vizsgálat két hónap utáni 
megismétlését-, 18 esetben kórházi kivizsgálását javasolta 
Dr. Török Péter urológus szakorvos. Beszámolójában kitért 
az Önkormányzat anyagi támogatásával megvalósuló szű-
rőmunka jelentőségére, hiszen - elmondása szerint - ezáltal 
súlyos betegségek időben történő felismerésére, és kezelésére 
nyílik esély és lehetőség. 
- Május 6-án megtörtént a 7. osztályos fiú gyermekek HP 
vírus elleni első védőoltása. Idén összesen 65 gyermek szülei 

kérték gyermekük részére az Önkormányzat által finanszí-
rozott oltássorozatot. 
- Dr. Sas Andrea Barbara bőrgyógyász szakorvos április 13-
án, április 27-én és május 4-én elvégezte az Önkormány-
zat által biztosított, ingyenes anyajegyszűrést a városban. 
A három szűrési alkalmon összesen 114 lakos vett részt. 
Közülük 32 (tavaly 22 fő) személynek fokozott megfigyelést, 
13 személynek pedig további orvosi vizsgálatot javasolt a 
doktornő. 69 (tavaly 74) személynek negatív lett a szűrési 
eredménye.   
1.napirendi pont:
Az Önkormányzat megalkotta a  2018. évi gazdálkodásáról 
szóló zárszámadási rendeletét 
2.napirendi pont:
Dunaharaszti Város Önkormányzatának 2018. évi gazdálko-
dásáról szóló, kincstár által elfogadott KGR-K11 rendszer-
ből készített összesítő jelentést
Dunaraszti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a Dunaharaszti Város Önkormányzata 2018. évi 
gazdálkodásáról szóló, kincstár által elfogadott KGR-K11 
rendszerből készített összesítő jelentést.
3.napirendi pont:
A Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támoga-
tással történő elszámolás, valamint a Nemzetiségi Önkor-
mányzatok 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolók elfogadása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 
a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Du-
naharaszti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Dunaha-
raszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdál-
kodásáról szóló beszámolóját.
A 2018. évben fel nem használt támogatás összegét a követ-
kező évben a nemzetiségi önkormányzatok felhasználhatják.
4.napirendi pont:
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi költségvetési be-
számolójának elfogadása a KGR-K11 rendszerben
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogad-

Biciklitárolókat épített az Önkor-
mányzat a város intézményeiben

Örvendetes, hogy egyre többen nyer-
gelnek át a kerékpárra – az utóbbi 

időben jelentősen megnőtt a bicikli-
vel közlekedők száma Dunaharasztin. 
Ezért az Önkormányzat fedett bicik-
litárolókat adott át (és épít további-
akat) a város több intézményében. 
A Hunyadi iskola felső tagozatának 
udvarán 100, az alsósoknál 50, a Rá-
kóczi iskolában pedig 60 biciklinek 
jut hely az első lépcsőben átadott, 
illetve a napokban átadásra kerülő 
tárolókban. 
A Dunaharaszti Sportcsarnokot (bo-
rítókép) is sokan keresik fel bringá-
val, itt 30 kerékpárnak van hely az 
új tárolóban. Amennyiben az igények 
úgy alakulnak, az Önkormányzat to-
vább bővíti majd a helyeket.

Fedett biciklitárolók Dunaharasztin
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Közbeszerzés tárgya 
 Közbeszerzés becsült 

bruttó értéke  
 Közbeszerzési eljárás 

típusa  

Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvoda 
fejlesztése (felújítása, korszerűsítése) 

 

94.000.000 Ft 
Nemzeti rezsim szerinti, 
Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerinti eljárás 

Zöldterületek fenntartása, közterületek 
tisztántartása 

450.000.000 Ft 

(3 évre szól) 

Közösségi rezsim 
szerinti, Kbt. 81. § (1) 
bekezdése szerinti 
nyílt eljárás 

Móricz Zsigmond utca útfelújítása 129.000.000 Ft 

Nemzeti rezsim 
szerinti, Kbt. 115. § (1) 
bekezdés szerinti 
eljárás 

Járdaépítések a Némedi és Andrássy úton  
 

74.000.000 Ft 
 

Nemzeti rezsim szerinti, 
Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerinti eljárás 

Útfelújítások 2019. évben: Kőrösi Csoma Sándor 
utca, Határ út (MÁV átjárótól a Táncsics utcáig), 
Paradicsom-szigeti utak, Jedlik Ányos utca (Puskás 
Tivadar utcától északra) 
 

234.100.000 Ft 
 

Nemzeti rezsim szerinti, 
Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerinti eljárás 

 

ta a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Dunaharaszti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Du-
naharaszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 
gazdálkodásáról szóló, kincstár által elfogadott KGR-K11 
rendszerből készített jelentést.
5.napirendi pont:
2019. évi közbeszerzési ütemterv módosítása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete módosí-
totta  a 42/2019. (IV. 29.) számú Kt. határozatát és 2019. 
évre a következő közbeszerzési ütemtervet állapítja meg:
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a köz-
beszerzési eljárások megindítására.
6.napirendi pont:
Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására - Móra Ferenc utca felújítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Bel-
ügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” kiírt felhívás c) alcéljára 
támogatási igényt nyújt be a Móra Ferenc utca felújítá-
sa projekttel, melyhez a szükséges 63 151 714 Ft önerőt a 
2020. évi költségvetés terhére biztosítja.
7.napirendi pont:
Döntés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dunaharaszti, 
Rákóczi u. 1-3. számú telephelyén történő térelemes isko-
labővítés megvalósításához szükséges feladatok fedezetének 
biztosításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Du-
naharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2330 Du-
naharaszti, Rákóczi u. 1-3. számú telephelyén történő 
térelemes iskolabővítés megvalósításához a Területi Gon-
dozási Központ, valamint a Százszorszép Óvoda játszóud-
var területén elvégzendő feladatok (műszaki tartalom 
főbb elemei: beton elemes kerítés bontás, építés, tárolók 
bontása, acélszerkezetű gépkocsi tároló bontás, újraépí-
tés, térburkolat, mészkőzúzalékos szegélyezett út, automa-
ta úszókapu, konténer vizesblokk áthelyezése) költségét,  
17.000.000 Ft-ot az Önkormányzat 2019. évi költségvetésé-
ről szóló 3/2019. (II. 28.) számú rendelet 8. számú melléklet 
V/4. „2018. évi maradvány” tartalék terhére biztosítja.

8.napirendi pont:
Református Egyházközség támogatási kérelme 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagy-
ja a Dunaharaszti Református Egyházközség támogatási 
kérelmét, amelyet a tulajdonában álló „kisház” felújítása 
céljából nyújtott be, és a „2018. évi maradvány terhére kép-
zett tartalék” (8. számú tartalék tábla, V./4. sor) terhére 
4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint összeget biztosít. Egy-
idejűleg felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerző-
dés megkötésére.
9.napirendi pont:
A DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2018. évi 
mérlegbeszámolója
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a DV Du-
naharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2018. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját és a kiegészítő mellékletet elfogadja.
10.napirendi pont:
Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2018. évi beszámoló jelentése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-
dunántúli Vízmű Zrt. 2018. évi éves beszámolóját és a kie-
gészítő mellékletet elfogadja.
11.napirendi pont:
Az 510-es főút és az M0 autóút közúti összekötésének véle-
ményezése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 
által bemutatott, az 510-es főút és az M0 autóút közvetlen 
közúti kapcsolatának 3.2.ax. rajzszámon tervezett tanul-
mányterve műszaki megoldásaival.
Az Önkormányzat kifejezi szándékát, hogy a megvalósítás-
ban - lehetősége szerint - Soroksár partnere kíván lenni.A 
tervezett közúti összekötés Dunaharaszti szempontjából a 
következő előnyöket jelenti:
- A Polgármesteri Hivataltól, vagy például a Körösi Csoma 
Sándor Általános Iskolától mérve 2,2 km-rel lecsökkenti az 
M0 autóútra való fel- és lehajtást.
- Tehermentesíti a HÉV megállónál túlhasznált P+R par-
kolót, a Millenniumi HÉV megállónál történő felszálláshoz 
már elegendő a budapesti bérlet.
- Az Újhegyi-dűlő területéhez vezető keskeny utcák forgal-
mát a Soroksári útra vezetve csökkenti.
- Megszünteti a Millenniumi út (Soroksár által kifogásolt) 
egérútként történő használatát.
12.napirendi pont:
Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkor-
mányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja, az abban 
foglaltakkal egyetért.
13.napirendi pont:
A Városi Könyvtár SZMSZ-ének módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
a Dunaharaszti Városi Könyvtár új Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.
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Nursiai Benedek
A bencés rend megalapítója

Az Európában újonnan megtelepedett 
népek kereszténnyé tételében kiemel-
kedő szerepet vállaltak a szerzetesren-
dek. A kolostori szerzetesség kezdetei 
a 3. - 4. század elejére nyúlnak vissza. 
Az erkölcstelen, kicsapongó életmód, 
amely a császárkorban eleinte csak a 
kiváltságos rétegeket jellemezte, elérte 
az alsóbb néposztályokat is. Tovább 
élt az pogány elképzelés, hogy  sza-
bad emberhez méltatlan a munka. 
Azok, akik mégis a maga teljességé-
ben akarták megélni a keresztény éle-
tet, úgy érezték, hogy erre csak akkor 
lesznek képesek, ha a bűnös világtól 
elvonultan, magányban és imádság-
ban teremtik meg az Istennel való 
bensőséges kapcsolatot. Akik ezt az 
utat választották, remeteként, pusz-
talakóként éltek, gyakorolva az aszké-
zist, az önmegtartóztatást. Rendkívül 
szegényes életmódot folytattak, a kör-
nyékbeliek szentként tisztelték őket. 

A remeték legfontosabb foglalkozása 
az imádkozás, a meditáció és a Biblia 
olvasása volt.
A szerzetesi életforma kialakításában 
döntő jelentőségű Nursiai Benedek 
munkássága. Kr. u. 480 körül szü-
letett az umbriai Nursiában. Szülei 
gondos keresztény nevelésben része-
sítették, tizenéves korában Rómában 
tanulhatott. 18 évesen elhagyta Ró-
mát, mert úgy érezte, hogy a város 
élvhajhász élete nem az Ő útja. Több 
szerzetesi közösségben próbálta meg-
találni az útját, sikertelenül. 50 éves 
kora körül Campaniába, a Cassinó 
hegyre költözött. Egy régi pogány 
templom alapjain építette fel kolosto-
rát, tanítványaival együtt.
Montecassinón a közös regulával, egy-
séges alkotmánnyal szabályozott éle-
tet folytattak. Benedek arra töreke-
dett, hogy a kolostor teljesen önálló, 
a világtól is teljesen független legyen. 
A 73 fejezetből álló regula körültekin-
tően szabályozza a szerzetesek életét. 
Bár az „Ora et labora”, imádkozzál és 

dolgozzál, ilyen formán nem szerepel 
a Regulában, szellemisége ezt tükrözi.
A bencések honosították mindenütt a 
korszerű gazdálkodás, nevelés alapel-
veit. Magyarországon szép példái en-
nek a pannonhalmi és a tihanyi apát-
ságok! 

Varsányi Ferenc

A kereszténység nagyjai

Laffert programok
Blumenstrauss kórus évzáró hangverseny 
június  23.  péntek   17:00

PART 7 kiállítás megnyitója 
június 28. 18:00

Immáron hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Part 
néven ismertté vált művésztelep, melyre az idén is, az elmúlt 
évekhez hasonlóan külföldről is érkeznek művészek. Ebben 
az évben a magyar alkotók mellé a szomszédos Ausztriából 

ketten és Szerbiából hárman érkeznek a Duna parti műte-
rembe. A telep idei témája: Partra vetve. Ezt a témakört 
járják körül a művészek. Készülnek majd táblaképek, nagy 
méretű molinók és plasztikus munkák is. A kiállításon a 
művésztelepen készült alkotások lesznek láthatók.

Gyergyószárhegyi Művésztelep Kiállítása
június 29. 18:00

(Gyergyó)Szárhegyi Művésztelep
Az alapító triász Zöld Lajos, Gaál András és Márton Ár-
pád már 1974-ben eldöntötték: ,,Legyen a szárhegyi tábor 
szélesre nyitott ablak a világra, váljék az egész románi-
ai kortárs képzőművészet keresztmetszetévé azáltal, hogy 
minden stílust, irányzatot befogad és tisztel. […] Szárhe-
gyen mindenki azt fest, rajzol, farag, amit akar. […]’’
Most, amikor a művészi bohém (baráti) társadalom meg-
szűnőben van, amikor a kurátorok, a múzeumigazgatók 
a művészeti élet fő alakjai, a galériák diktálnak, nekünk, 
mint periférián élőknek elsősorban kapcsolatkiépítésekre 
van szükségünk több hazai és határon túli kortárs kép-
zőművészeti intézménnyel. Rendkívül fontos, hogy az azo-
nos gondolkodású emberek tudjanak egymásról, egymás 
tevékenységéről, a világról alkotott elképzeléseikről és jövő-
beni terveikről. Nagyon fontosnak tartom Erőss Istvánnak 
azt a lényegre törő megfogalmazását, miszerint ,, Megy-
győződésünk szerint csak a türelmes munkával felépített 
kapcsolatrendszer segítheti elő, hogy Szárhegy vonatkozá-
sában eltűnjön a lokális és az univerzális, a periféria és 
a központ alá-fölérendeltségi viszonya, és szerves részesei 
legyünk a nemzetközi vérkeringésnek”. 

M ű v é s z t e l e p

D u n a h a r a s z t i
2018 június 22 - június 30
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Az alapítók által megálmodott és azóta Szárhegyi brand-
dé vált nyitottságot megtartva, a műfajok végtelenül gaz-
dag tárházát befogadva, következetesen azon dolgozunk, 
hogy a gyergyói térségben különböző kulturális és kortárs 
művészeti eseményeket szervezzünk.

Ferencz Zoltán, művészeti vezető

Nyáresti dzsessz dalest
június 29. 19:00

Operettgála - Fedák Sári Színház
június 23. 17:00

2019. április 29-én került megrendezés-
re a XXV. Dunakanyar Népművészeti 
Verseny Gödön, amelynek a Búzaszem 
Katolikus Általános Iskola adott ott-
hont. A Dunaharaszti Hunyadi János 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 
képviseletében öt, 2. e. osztályos ta-
nuló vett részt a dalos megméretteté-
sen, csoportos népi ének kategóriában, 
Búzavirág csoport néven. A csoport 
tagjai: Réczi Dóra, Veres Petra, Abo-
nyi-Tóth Kolos, Fritz Marcell és Hor-
páczi István.
Már hónapokkal ezelőtt elkezdtük a 
felkészülést, rendkívüli szorgalommal 
és kitartással. Megtanulták a jászsági 
népdalcsokor dalait, a jellegzetes kiej-
tésmódokat, és a népies stílus előadás-
módját. A gyermekek szülei rengete-
get segítettek az otthoni gyakorlások 
során valamint az utaztatásukban.
Miután megérkeztünk a verseny szín-
helyére, ámulattal csodáltuk a gyö-
nyörű népviseleteket, a különleges 

népi hangszereket, kézműves alkotáso-
kat, és még soha nem hallottuk ilyen 
szépen énekelve a magyar himnuszt, 
amit a több száz gyermek és felnőtt 
énekelt a rendezvény megnyitásakor. 
12. fellépőként kerültünk sorra, majd 
az eredményhirdetésig népi gyermek-
játékokat játszottunk a helyi csoport-
vezetőkkel. 
Izgatottan vártuk az eredményhirde-
tést és nem hiába. A zsűri, iskolánk 
kis csapatát bronz minősítésben ré-
szesítette. Nagyon boldogok voltunk, 
hiszen ez volt az első fellépésünk. 
Nem volt sok időnk a pihenésre, mert 
egy héttel később, május 8-án a Szi-
getszentmiklósi Bíró Lajos Általános 
Iskola által szervezett XXVIII. Terü-
leti népdaléneklő versenyen vettünk 
részt, amelynek a Szigetszentmiklósi 
Művelődési Ház adott otthont. Ettől 
az évtől ezen a versenyen sem helye-
zéssel, hanem minősítéssel értékelték 
a fellépők szereplését. 
Sajnos két kis csapattársunk lebe-
tegedett, így három kis verseny-
zőnk léphetett fel, Réczi Dóra, Veres 
Petra és Fritz Marcell. Sorsolással 
döntötték el a fellépési sorrendet, 
mi a 10-es számot húztuk, gyönyörű 
népdalcsokrokat és egyéni szereplőket 
hallgattunk végig. Óriási izgalommal 
lépett színpadra a kis trió. Az 
izgalom ellenére kristálytisztán, szép, 
kifejező énekléssel dalolták végig a 

népdalcsokrot. Gyönyörűt alkottak. 
Mialatt a zsűri elvonult értékelni, 
megvendégelték a jelenlévőket, ké-
sőbb tréfás népdalokat tanított a kö-
zönségnek Ács Zsuzsa tanárnő. Kissé 
hosszas várakozás után megkezdődött 
az eredményhirdetés. A zsűri általá-
nos értékelést tartott szóban, majd 
megkezdődött az oklevelek és aján-
dékok kiosztása. A Búzavirág csopor-
tot utolsóként szólították  színpadra, 
sok-sok dicsérettel és kiemelt arany 
minősítéssel jutalmazták a gyönyörű 
éneklésüket.  Nagy volt a boldog-
ság, örömkönnyek, kacagás, úgy kö-
szöntünk el, hogy találkozunk jövőre 
ugyanitt. 

Czékmán Dóra
ének-zene szaktanár

Kinyílott a Búzavirág
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Városnéző sétánkat a „1100 méter 
hosszú, átmenő forgalmú Rákóczi ut-
cán a Rákóczi-ligeten folytatjuk. Mint 
a Rákóczi-liget névadó utcája a terület 
első parcellázásakor 1908 körül kelet-
kezett. A mai Rákóczi-liget parcellá-
zásával szorosan összefügg az elnevezés 
is. 1906-ban Békési József parcellázási 
terve nyomán elindult az építkezés, be-
település. Békési Józsefről illő tisztelet-
tel megemlékezni, hiszen ő volt az, aki 
ingyen adományozta az építési telket a 
II. Rákóczi Ferenc Iskolának. Ebben az 
évben hozták haza II. Rákóczi Ferenc 
(Zrínyi Ilona és mások) hamvait - vo-
naton, sok helyen megállva, mindenütt 
ünnepelve, míg eljutottak a Kassára -, 
ahol is a Szent Erzsébet székesegyház-
ban helyezték végső nyugalomra. Tehát 
az ország Rákóczi-lázban égett, s ezért 
kézenfekvő volt, hogy az új terület ne-
vét II. Rákóczi Ferencről kapja majd 
az iskola ugyancsak. Az utca a Mind-
szenty folytatásaként a vasúti átjárótól 
indul, és a két utca alkotta két kilomé-
ter hosszú útvonal összeköti a Felsővá-
rost és a Rákóczi-ligetet. A II. világhá-
ború végéig csak a Liszt Ferenc utcáig 
tartott, később a liget növekedésével 
meghosszabbították a Tavasz utcáig. A 
Táncsics utcánál található a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola Napközije. 
Az árnyas Tulipán térnél megérkezünk 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
főépületéhez. Az iskolával szemben van 
a szép, új református templom. A Rá-
kóczi utcát a Tulipán térnél a Thököly 
utca keresztezi. A Liszt Ferenc utcáig 
tartó szakaszon több üzlet található, 
valamint a Kisposta is. A Rákóczi utca 
a Tavasz utcánál egy kisebb dombon 
ér véget.” Írja Dr. Helméczy Mátyás 
helytörténész.
A 2019-ES ESZTENDŐ II. RÁKÓCZI 
FERENC-EMLÉKÉV, abból az alka-
lomból, hogy a magyar főnemest 315 
évvel ezelőtt 1704. július 8-án válasz-
tották erdélyi fejedelemmé Gyulafehér-
váron. A jubileumi év megemlékezései 
2020. szeptember 17-ig tartanak. II. 
Rákóczi Ferenc Borsi várában született 
1676. március 27-én és Törökország-

ban, Rodostón száműzetésben hunyt 
el 1735. április 8-án. Apja I. Rákóczi 
Ferenc volt, aki még fia csecsemőkorá-
ban meghalt. Nagyapja, déd- és ükap-
ja, I. és II. Rákóczi György, valamint 
Rákóczi Zsigmond egyaránt erdélyi 
fejedelmek voltak. Anyja, a hős Zrí-
nyi Ilona, Zrínyi Péter horvát bán és 
Frangepán Katalin leánya, a költő Zrí-
nyi Miklós unokahúga. Nővére Rákóczi 
Julianna. Nincs veszélyesebb a bürok-
ratikus hatalomnál, mely sakkfigurává 
fokozza le az embereket, és gátolja őket 
önmaguk szabad megvalósításában. A 
munkácsi vár hároméves ostroma után 
a Zrínyi Ilonát legyőző I. Lipót császár 
elválasztotta „rebellis” édesanyjuktól 
a Rákóczi-gyermekeket, és akaratnél-
küli, Habsburg-hű alattvalókká kíván-
ta átnevelni őket. Ez a szándék – bár 
minden eszközt megpróbált a császár 
- teljes kudarcot vallott. Egyetemi ta-
nulmányait követően az ifjú Rákóczi 
önállóan döntött házasságáról, s az 
udvar engedélye nélkül vette feleségül 
Sarolta Amália hessen–wanfriedi her-
cegnőt. A frigyből három fiúgyermek 
született. Rákóczi Ferenc látva hazája, 
népe rettenetes nyomorát, és a nemes-
ség teljes kifosztását, a Habsburgok 
ellenségeként számon tartott – fele-
sége révén rokon - XIV. Lajos francia 
királyhoz fordult segítségért. Az ösz-
szeesküvést leleplezték, és a lázadót 
halálra ítélték. Bécsújhelyről felesége 
és a mártír börtönparancsnok, Gott-
fried Lehmann kapitány segítségével 
megszökött, és Lengyelországba mene-
kült. Az életveszélyes kaland eltökélt-
té tette Rákóczit, találkozott Bercsé-
nyivel és újra felvették a kapcsolatot 
a francia udvarral várva a felkelésre 
alkalmas pillanatot. A főúr 1703-ban 
elfogadta Esze Tamás felkérését és a 
tarpai zászlóbontás után kitört a nyolc 
éven át tartó szabadságharc, amely az 
egyenlőtlen erőviszonyok, a kedvezőt-
lenné váló európai politikai helyzet és 
az ország belső társadalmi feszültségei 
miatt végül elbukott. Ám a küzdelem 
ennek ellenére megakadályozta Ma-
gyarország beolvadását a Habsburg 
Birodalomba, és az ország rendi alkot-
mánya, ha látszólagosan is, de fennma-
radt. Fontos szerepet játszott ebben a 
szabadságharcot lezáró szatmári béke 
1711. április 30-án. E megállapodás 
közkegyelmet biztosított, a katonák, 
fegyvereiket megtartva hazatérhettek. 
III. Károly szavatolta Magyarország 

és Erdély szabadságjogait, ígéretet tett 
az alkotmány visszaállítására, a szabad 
vallásgyakorlásra, és az országgyűlés 
összehívására. II. Rákóczi Ferenc ugyan 
törökországi emigrációba kényszerült – 
ahonnan Mária Terézia nem engedte 
haza a lázadókat - , de megkérdőjelez-
hetetlen nemzeti hőssé vált. A Nagysá-
gos Fejedelem a mai napig követendő 
példakép maradt a magyarok számára. 
Hogy mi vezette Rákóczit ebben a hősi 
küzdelemben, amely számára rengeteg 
szenvedést - elszakadást családjától, 
hazájától, hatalmától, gazdagságától 
- hozott? Az „az istenszeretet, amely 
minden emberfeletti önfeláldozás for-
rása.” – ahogyan a „Vallomásokban” 
írt erről. Magyarországon két település 
– Rákóczifalva és Rákócziújfalu - őrzi 
nevét, és szinte minden faluban, város-
ban neveztek el róla közterületeket és 
intézményeket, ahogyan Harasztin is, 
és emeltek köztéri szobrokat, reliefeket 
az emlékéreHarasztin is.

Miért jó dolog olvasni? A könyvtá-
ros szakember válasza: „Mert az ol-
vasás hatására beinduló projekciók, 
azonosulások, az empátia segítik a 
frusztrációk, csalódások elviselését, a 
pozitív vagy negatív érzelmek megé-
lését és kifejezését, az értékek tuda-
tosítását. Támogatnak az érzelmek, 
a félelmek megszelídítésében, a 
veszteségek elfogadásában. Egyszóval 
az önismeret fejlődésében, a világtól 
való tanulásban, a napi konfliktusok 
megoldásában, a társakhoz való 
kompetens kapcsolódásban segít. A 
könyvválasztás mindig tudatos, egyéni 
döntés eredménye, az sohasem történ-
het meg, hogy véletlenül elolvasunk egy 
könyvet. A fogyasztás szempontjából 
pedig minden könyv egyedi jelenség. A 
könyv az emberiség alaptalálmányainak 
egyike.” Kérjük, olvassák el ajánlónkat! 

Kath Stathers: BAKANCSLISTA – 
VAD TÁJAKON Budapest, Scolar, 
2019. Mi az a hely, amit még életében 
látni szeretne? Milyen állattal, növény-
nyel ismerkedne meg? Állított össze már 
bakancslistát? Ez a könyv 1000 hihetet-

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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len természeti csodát mutat be, végig 
járva az összes kontinenst, búvárkodha-
tunk, hegyet mászhatunk, találkozha-
tunk bálnákkal, pandákkal. A rengeteg 
gyönyörű fotó mellett hasznos informá-
ciókkal is szolgál, hogyan támogathatjuk 
a környezetünk megóvására tett erőfeszí-
téseket, megismerve a különböző állatok 
viselkedését. Ragadjuk meg az alkalmat, 
merjünk bátrak lenni, vállaljunk kocká-
zatot! Ezekre bíztat mindenkit ez a pa-
zar kivitelezésű könyv.

Anna Politkovszkaja: OROSZ NAPLÓ 
Budapest, Athenaeum Kiadó Kft. 2019. 
Anna Politkovszkaját, az egyik legbát-
rabb orosz újságírót 2006 őszén bérgyil-
kos lőtte le Moszkvában. Közvetlenül a 
halála előtt fejezte be mellbevágó, „test-
közeli” feljegyzéseit a putyini Oroszor-
szág erőszakos, korrupt valóságáról. A 
szerző szenvedélyes, mégis tárgyilagos 
krónikáját nyújtja a szabadság elvesz-
tésének, a 2003. decemberi parlamenti 
választásoktól 2005 zord nyaráig, ami-
kor az ország még nem ocsúdott föl 
egészen a beszláni iskolai túszdráma 
sokkjából. Lépésről lépésre követi nyo-
mon az új önkényuralom kiépülésének 
folyamatát, amelynek működtetésében 
a meggyilkolt újságírók, összevert és be-
börtönzött ellenzékiek mellett legalább 
ekkora szerep jut a demokratikus dísz-
leteknek, a Kreml által finanszírozott 
álellenzéknek és az elvtelen, profitéhes 
oligarcháknak. A politikán kívül és alatt 
pedig fel-felhangzik a kiábrándult és 
megnyomorított átlagemberek tömegei-
nek hangja, akik a szabadság ígéretének 
futó felvillanása után ismét hosszú időre 
elvesztették a reményt, hogy hazájuk 
egyszer végre az ő érdekeiket szolgál-
hatja. Az Orosz napló ugyanakkor több 
a közelmúlt történelmének egyszerű el-
beszélésénél. Figyelmeztetésül is szolgál 
a populizmus és az álhírek világában, 
amelyben a szabadság új ellenségei szor-
galmasan tanulnak egymástól. A putyi-
ni hatalmi eszközök vírusként terjednek 
a világban, és ha nem ismerjük fel őket 
időben, sikerre is vannak ítélve. Polit-
kovszkaja könyve nem orosz történet, 
hanem egyetemes lecke a szabadság 

törékenységéről - igazságát pedig saját 
tragikus halála nyomatékosítja.

Christie Watson: SZÓLJ A KEDVES-
SÉG NYELVÉN! Egy ápolónő igaz 
története Pécs, Alexandra Kiadó, 2019. 
A szerző hivatásos ápolónőként dolgo-
zott húsz évig, mielőtt főállású író lett. 
Nagyon szerette korábbi hivatását, de 
az új kihívás a legjobbat hozta ki be-
lőle, ugyanis sorra nyerte regényeivel a 
rangosabbnál-rangosabb elismeréseket. 
„Jöjjenek velem a kórtermekbe, legye-
nek tanúi születésnek és halálnak. El-
haladunk a koraszülöttosztály, majd a 
kórtermek ajtaja előtt; végig sietünk a 
folyosón, közben újraélesztenek egy be-
teget, aztán tovább a gyógyszertár és 
a személyzeti konyha mellett, egyene-
sen a baleseti és sürgősségi osztályra. 
Amikor az ember kórházba kerül, sok 
kérdés fel tud merülni benne. Szem-
besül saját mulandóságával, gyen-
geségeivel.  Útközben sok emberrel 
találkozunk: betegekkel, rokonokkal, 
kórházi személyzettel – akiket talán 
már ismernek is. Hiszen életünk során 
mindannyian szorultunk már ápolásra. 
És ápolók is vagyunk mindannyian.” 
Egy rendkívüli könyv életről és halálról, 
olyan ragyogóan megírva, hogy az 
embernek eláll a lélegzete! 
KERESÉS színes, szinkronizált, 
orosz-amerikai filmdráma, 98 perc. 
Senki nem tűnik el nyom nélkül! Egy 
apa keresi a 16 éves lányát! A kiindu-
lási pont a lány laptopja! Most kiderül, 
hogy mire jó az online tér, a közössé-
gi média. Egyrészt a kiszolgáltatottság 
érzése – arctalan, „digitális énünk” -, 
másrészt viszont a lehetőség, hogyan 
tudjuk mindezt az előnyünkre formálni! 
A thriller elemekkel tűzdelt film egy kő-
kemény drámát tár elénk, amelyet ok-
tató célzattal kellene levetíteni a mai Z 
generációnak, segítve ezáltal a tanulási 
és tapasztalási fejlődésüket! Ez a digi-
tális valóság!
A július 1-5-ig tartó II. Városi Olva-
sótábor alatt zárva tartunk, egy hétig 
a táborlakók veszik birtokba könyvtá-
runkat. MOST eláruljuk a tábor ven-
dégeinek a nevét: LACKFI JÁNOS és 
MOLNÁR KRISZTINA KÖLTŐK, va-
lamint a fináléra KÁRÁSZ ESZTER és 

az ESZTERLÁNC-TRIÓ jön. Fő irány 
az irodalmi művek mellet a környezet-
védelem – így kapcsolódunk már előre 
az Októberi Országos Könyvtári Na-
pokhoz. Kárász Eszter szerint „Ha kellő 
energiát fektet abba az ember, hogy le-
kösse a gyerekeket, nem az okostelefont, 
hanem az együtt játszást fogják válasz-
tani!” Ez a II. Városi Olvasótábor célja.
Július 8-augusztus 20-ig hétfőn 10-
19.00, kedden zárva, szerdán 10-18.00, 
csütörtökön zárva, pénteken 10-18.00, 
szombaton zárva lesz intézményünk. 
Köszönjük megértésüket! A nyári 
nyitvatartáskor megszokott szolgál-
tatásainkkal várjuk az érdeklődőket: 
könyv-folyóirat-CD-DVD-kölcsönzés, 
helyben kutatás-olvasás, fénymásolás, 
nyomtatás, laminálás, spirálozás, inter-
net, kivétel a könyvtárközi kölcsönzés, 
mert a nyáron a könyvtárak zárva tar-
tanak, ezért ez a szolgáltatás augusztus 
végéig szünetel.
ELŐZETES a második félévre a rend-
szeres Dühöngő és Játékdélutánon 
kívül: szeptemberben Nyulász Péter, 
Olach dr., Bán Mór, októberben az 
Országos Könyvtári Napok, Csapody 
Kinga, az Imédias Kiadó német nem-
zetiségről, Tóth Icó, Thúróczy Gergely 
irodalmi muzeulógus Rejtő Jenőről, Dr. 
Reisinger irodalomtörténész Petőfi Sán-
dorról, novemberben Görög Ibolya a 
protokollról tartanak előadást. Ajánljuk 
figyelmükbe programjainkat! www.dh-
biblio.hu Dunaharaszti Városi Könyvtár 
2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b. 
06-24-531-040, dhbiblio@dhbiblio.hu 
www.facebook.com/dhbiblio
Köszönjük Verba János és mások 
könyvajándékát! Kérjük, ügyeljenek 
az éjjel-nappal üzemelő, közkedvelt 
könyvkuckó rendjére és tisztaságára! - 
Kellemes nyarat, igazi rekreációt kívá-
nunk mindenkinek!
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Menyasszonyi Ruhaszalon

Hétvégi nyitvatartással és
meseszép ruhákkal várjuk!

Cím: 1213 Budapest,
Hollandi út 17.

Bejelentkezés: 06 30 177 6046

Ha tavasszal vagy nyáron van
az esküvője és még mindig
keresi álmai ruháját, akkor már
ne halogassa a ruhaválasztást.

Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016
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Kedves meghívásnak tettünk eleget, 
amikor 2019. április 26-án délelőtt a 
Blumenstrauss kórus ellátogatott a 
Taksonyi Német Nemzetiségi Óvodába.
A taksonyi óvoda is csatlakozott a 
Trachttag programhoz, amely őseink 
emlékének megidézésére, örökségünk 
bemutatására hívja fel a figyelmet 
a mindennapokban - immár ötödik 
alkalommal. Ennek keretében felkér-
ték kórusunkat egy fellépésre, melyet 
hagyományőrző jelleggel örömmel fo-
gadtunk el.
Kórusunk fenntartója, a Haraszti Ha-
gyományőrző Német Zenei Egyesület 
feladata és célkitűzése a nemzetiségi 
zene megismertetése és átörökítése. 
Tavaszi, gyermekek érdeklődésének 
megfelelő műsorunkba olyan dalokat 
is terveztünk, melyet a gyerekekkel kö-
zösen énekelhettünk el – s ebben ők 
valóban partnereink voltak. Jókedvű-
en és érdeklődve hallgattak bennün-
ket, ismerős dallamoknál pedig csillo-
gó hangjukon énekeltek velünk. Közös 
fényképek után pedig kíváncsian vet-
ték szemügyre viseletünket. A hagyo-
mányok átörökítésének fantasztikus le-
hetősége ez a megemlékezés, reméljük, 
jövőre is találkozhatunk!

Somkuti Edit

Arany rozmaringos virágcsokor a 
színpadon
„Az Ecseri lakodalmas mintájára most 
egy sváb lakodalmast láthattunk” – 
mondta záróbeszédében a zsűri elnöke 
a Magyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Országos Tanácsának május 
19-én rendezett kórusminősítő feszti-
válján. A Mözsön rendezett versenyről 
kórusunk, a Blumenstrauss kórus nem 
kevesebb eredménnyel térhettünk haza, 
mint a legmagasabb, „ARANY ROZ-
MARING” minősítéssel.
Mit is jelent ez az „Arany Rozmaring”? 
Egyrészt a Magyarországi Német Ének- 
Zene- és Tánckarok Tanácsának kórus-
minősítő fesztiválja során kiosztható 
legmagasabb díjat (kizárólag maximális 
pontszámmal érhető el), de ugyanúgy 
jelenti hosszú hetek, hónapok közös 
munkájának, egymás és a zene iránti 
szeretetünknek eredményét. 
Közös munkával, közös erővel készül-
tünk a háromévente megrendezésre 
kerülő versenyre, hogy legjobb tudá-
sunkkal képviselhessük Dunaharaszti 
városát. Műsorunk újítónak számított: 
magyarországi német népdalok segít-

ségével egy hagyományos sváb eskü-
vő előtti utolsó perceket mutattuk be 
a színpadon díszlettel, kellékekkel és 
dramaturgiával. Csintalan gyerekek, 
komisz zenészek, unatkozó lányok és a 
menyasszony is szerepet kapott rövid 
darabunkban (a versenyben kiírt maxi-
mális műsoridő 10 perc volt). 
Az eredményhirdetés kezdetén Jeney 
Erzsébet, a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. kiemelt zenei szerkesztő-
je a zsűri elnökeként köszöntötte a meg-
jelent kórusokat, majd röviden értékelte 
a bemutatott produkciókat. Záróbeszé-
dében külön utalt kórusunkra, misze-
rint az Ecseri lakodalmas mintájára egy 
sváb lakodalmast hoztunk el a verseny 
színpadára. Ekkor érkeztünk el a díjak 
kiosztásához: mikor végre elhangzott 
a mi nevünk is, majd a hihetetlennek 
hangzó „Arany Rozmaring” minősítés, 
örömkiáltásainktól robbant fel a mözsi 
művelődési ház terme. 
Ez a nagyszerű eredmény sem jöhetett 
volna létre segítők, támogatók nélkül. 

Köszönjük a közreműködő zenészek: 
Kindlinger József, László Richárd, Sax 
Bernárd és Valentin István munkáját. 
Köszönjük Csendesné Fajta Éva és csa-
ládja, Gyarmatiné Mannheim Anita, a 
BMI-Bundesministerium des Innern, a 
Hunyadi János Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola, valamint a Dunaharaszti 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tár-
gyi és/vagy anyagi támogatását. Kö-
szönjük családtagjainknak, barátaink-
nak, ismerőseinknek és mindenkinek, 
aki támogatott minket, és gondolt ránk 
a felkészülés és a verseny ideje alatt. 
Idén ünnepeljük kórusunk fennállásá-
nak 10. évfordulóját. Ezen alkalom-
ból egy jubileumi évadzáró koncerttel 
készülünk, amit 2019. június 23-án a 
Laffert Kúriában tartunk. Vendégfellé-
pőnk a dunaharaszti zeneiskola tanulói-
ból álló „Lustige Musikanten - Vidám 
Zenészek” zenekar lesz. Szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt!

Hommer Anna

Trachttag a Blumenstrauss kórussal
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Baktaysok az UNESCO Társult Isko-
lák számára meghirdetett versenyen
Ezt a műveltségi - országismereti ver-
senyt több mint 20 éve rendezi minden 
tavasszal a kőbányai Szent László 
Gimnázium az UNESCO Társult 
Iskolák tanulói számára. A verseny 
célja a nemes vetélkedésen és a jó 
hangulaton túl az, hogy a diákok más 
kultúrákkal ismerkedjenek. Minden 

évben más - más ország történelme, 
hagyományai, kultúrája, látnivalói a 
felkészülési téma. Általában kilence-
dikes és tizedikes csapatok indulnak 
a megmérettetésen. Van olyan társult 
iskola, ahonnét már évtizedek óta 
indulnak csapatok, mi a Baktayból 
most voltunk első alkalommal.
A versenyre való felkészülés sok időt 
vett igénybe. Minden héten összeült kis 
csapatunk, és együtt gyűjtöttünk érde-
kesnél érdekesebb információkat Egyip-
tomról. A Nyitott szemmel sorozat 
Egyiptom kötetéből készültünk alapve-
tően, de emellett „kifosztottuk” kis idő-
re a gimnázium könyvtárát és a Városi 
Könyvtár Egyiptom témájú részlegét is. 
A könyvek mellett kisfilmeket néztünk, 
vaktérképeket töltöttünk ki, sőt, még a 

Díva dalait is meghallgattuk. Azt kell 
mondjuk, megérte jelentkezni és felké-
szülni a versenyre. Rengeteg különleges 
és érdekes dolgot volt így lehetőségünk 
megtudni erről a lenyűgöző kultúráról. 
Maga a verseny igazán kellemes han-
gulatban telt, mindenki rendkívül ked-
ves, humoros és segítőkész volt, mind a 
szervező tanárok, mind ellenfeleink. Kö-
szönjük szépen a felkészítést Tolnainé 
Korcz Ilona tanárnőnek, és köszönjük a 
lehetőséget!
A versenyen a feladatok nagyon sok-
színűek voltak, rengeteg tapasztalatot 
gyűjtöttünk. Reméljük, legközelebb 
ezek alapján könnyebben fel tudunk 
készülni, és a mostani negyedik he-
lyünkről mi is dobogóra kerülhetünk! 
Az idei Egyiptom-tudós csapat ver-
senyzői: 

Hegedűs Dóra, Heil Hajnal, 
Herczeg Zorka, Nagy Gábor 

Ki tud többet Egyiptomról?

XI. Happy Kids Kupa
A XI. Happy Kids Kupa nevű karate verseny 2019. május 
18.-án került megrendezésre. 17 sportegyesület adta le kö-
zel 400 nevezését. A dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola csarnoka immár második ízben ad ott-
hont ennek a gyerek versenynek.
Ez a verseny a kicsikről, a kezdőbbekről, a kevésbé tapasz-
taltakról szól. Ezek a versenyek rendkívül meghatározóak 
a résztvevő gyerekek számára. Megismertetik a kezdőb-
bekkel a versenyzést, lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
karate tudásukat megmérettessék és egyúttal gyakorolják 
magát a versenyzést.
A versenyzés megmutatja számukra hol tartanak és egy-
egy verseny után az edzések is jobban mennek, így a spor-
tolás iránti kedv is hosszabb távon megmarad.
Ilyenkor 4-5 fős csoportokra bontva versengenek a 4 -13 
éves korosztályból kikerülő indulók, korcsoport, tudássz-
int és súlycsoportok szerint. Mindenki éremmel, oklevéllel 
és egy kis ajándékkal tér haza. Sikerélményt szereznek és 
a csillogó medál mindenki számára emlékezetessé teszi a 
megszerzett élményt. 
Az indulók többféle versenyszámban indulhatnak: kihon 
(alaptechnikákból összeállított gyakorlat), kata (forma-

gyakorlat), csapat kata (csapat formagyakorlat, 3 fő egy-
szerre mutatja be), szivacsküzdelem és küzdelem.
A DMTK Karate Szakosztályát 30 gyermek képviselte, 
csapatunk összesítésben a ponttábla 4. helyén végzett. 
Mindenki kitett magáért és méltán erősítette csapatunkat. 
A résztvevő gyerekek óriási izgalommal, de annál fegyel-
mezettebben készültek fel versenyszámaikra a haladóbb 
csapattársak segítségével. A kicsik versenyeztek, a nagyok 
segítettek az edzői, szervezői, bírói feladatokban. Igazi csa-
patmunka volt!
Köszönet az iskolának a helyszínért, a segítőknek, szülők-
nek, szervezőknek a munkájukért és szívből gratulálunk 
ezúton is a főszereplőknek, a gyerekeknek az elért ered-
ményekhez! 

Valkai Márta, DMTK Karate Szakosztály
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Gólpassz
A magyar utcából a világsiker felé

„A tizenöt esztendős Kreisz Emma a 
világelitben” – ezzel a címmel jelent 
meg írás a Nemzeti Sportban a fiatal 
jégkorongozó lányról, Dunaharasz-
ti legújabb hőséről. Az elnevezés szó 
szerint igaz, hiszen DIGI Sport fiatal 
tehetségeket bemutató műsorának, 
az „A nap hősének” hetedik hetén, a 
legtöbb szavazatot – 41,18 százalékot 
- Emma kapta a nézőktől. (Politiká-
ban ez már kétharmadot jelentene). 
Hatalmas sikert elérve a felnőtt női 
jégkorong-válogatott a budapesti I/A 
csoportos világbajnokságon aratott 
tornagyőzelmével bejutott az A cso-
portba, a legjobbak közé. A csapatban 
három tizennyolc éven aluli játékos is 
szerepet kapott, köztük Emma is, aki 
kiváló játéka mellett három gólpasz-
szal is meghálálta, hogy beválogatták. 
Vele beszélgettünk a Laffert Kúriában. 

–  Máshol megjelent interjúból tudjuk, 
hogy szereted a férfias küzdelmeket, és 
ha nem hokiznál, boxolnál vagy MMA-
znál. Mégis, hogyan lesz egy lányból 
jégkorongozó?
– Egy éves voltam, amikor a bátyám 
elkezdett hokizni. Állandóan ott vol-
tam a pálya körül, nem volt idegen 
a környezet. Háromévesen kaptam 
egy korcsolyát, utána magától ment 
minden. Szinte a hokisok közt nőttem 
fel. Apukám hobby szinten jég- és gör-
hokizott. Az ő barátai és egy újsághir-
detés révén – amiben 5-8 éves sporto-
lókat toboroztak – került a bátyám a 

MAC-hoz (Magyar Atlétikai Club), így 
én is ide kerültem. A Kisstadionban 
edzünk és játsszuk a mérkőzéseket.
– Fiúcsapatban edzel…
– Igen, ott is kezdtem, és ott is játszom 
az U 16-ban. 
– Szintén interjúból tudjuk, hogy védő-
játékos vagy, és balos ütőfogású. 
– Világéletemben hátvéd voltam, de a 
legutóbbi szezonban és az U18-as női 
válogatottban csatár. A nagyváloga-
tottban ismét hátvéd vagyok.
– Ennek ellenére három gólpasszt adtál. 
A jó játékod azt sugallja, hogy sikerült 
beilleszkedni a válogatottba.
– Igen, nagyon rendesek voltak a lá-
nyok, befogadtak.
– Ők már mind tapasztaltabbak?
– Sokan játszanak külföldön, erősebb 
bajnokságokban. Ősztől a mi klubcsa-
patunk is az osztrák bajnokságban 
játszik. Így fiúk és lányok között is 
játszom, akik közül sok idősebb és ta-
pasztaltabb lány lesz az ellenfelem.
- A családotokban nagyon népszerű a 
hoki. Édesapád hobby szinten űzte, és 
fiútestvéred, Brúnó is jégkorongozó.
– Ő is a MAC játékosa. Játszott már 
Finnországban, ahol – első magyar-
ként – finn bajnok lett csapatával az 
U20-as korosztályban. Jelenleg a MAC 
Újbudában játszik, a magyarnál jóval 
erősebb szlovák ligában.
–  A családból mások is kedveli a hokit? 
Tudjuk, hogy nővéred, Dorka ígéretes 
rajztehetség. A többiek mennyire sport-
szeretők?
– Dorka most felvételizik a 
Képzőművészeti Egyetemre, de 
korábban ő is hokizott. Anyukám is 
szereti a jégkorongot, ő vitt be minket 
naponta edzésre a Kisstadionba. 

Nagyon sokat köszönhetünk neki. Még 
nagyszüleim is figyelemmel kísérik a 
jéghokit.
– A Vörösmarty Gimnáziumban ta-
nulsz. Vannak-e terveid az ifi évek le-
telte után?
– Szeretnék külföldön játszani, Svéd-
országban, vagy Oroszországban. Van 
még lehetőség egy sport által elnyerhe-
tő ösztöndíjra is, ami után az Egyesült 
Államok egyik egyetemén tanulhatok, 
és természetesen sportolhatok is. Na-
gyon érdekel a pszichológia, az edzőskö-
dés, vagy a fizioterápia.
– Tudom, hogy szabadidődben, az is-
kola mellett szeretsz zenét hallgatni, a 
barátokkal, családdal tölteni az idődet. 
Ma mi lesz a programod?
– Nagyon szeretek kajakozni. A 
Ráckevei-Soroksári Duna-ág gyönyörű, 
és kiváló a sportolásra. Ajánlom min-
den fiatalnak! Nagyszüleimnek van egy 
taksonyi, vízparti háza, oda megyek 
most is. Apukámék már ott várnak. 
Néhány perc és ott vagyok. Bicajjal 
nincs messze. 
Egy villáminterjúban azt vallotta ma-
gáról, hogy a legrosszabb tulajdonsága 
a makacsság. Reméljük, hogy sok jó 
mellett ez is hozzájárul ahhoz, hogy el-
érje céljait. Mi drukkolunk hozzá.

Gaál

Június 7. péntek
18:00 Közalkalmazottak 
tiszteletére rendezett ünnepség
Június 8. szombat
15:00-18:00 Papagáj kiállítás

Június 16. vasárnap
10:00-15:00 Csilla Néni Kosárlabda Emléktorna 
U-12 korosztály részére
Június 17-21.
Kézilabda edzőtábor U-8/9/10 korosztály részére

DUNAHARASZTI
SPORTCSARNOK

Dunaharaszti Sportcsarnok Programnaptár 2019. június
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Hétfőtől  - péntekig 12-15 óra között svédasztalos ebédet kínálunk korlátlan ételfogyasztással: 1790 Ft/fő.

Vasárnap bővített svédasztal, ugyancsak 12-15 óra között: 3100 Ft/fő, gyermekeknek kedvezmény.

Itt a tavasz...

Nyit a terasz!Itt a tavasz...

Nyit a terasz!

A Dunaharaszti Sváb Dalkör 23 éves fennállása óta azon 
igyekszik, hogy a magyarországi svábok hagyományos dal-
kincsét, népszokásait felelevenítse, megőrizze, összegyűjt-
se. Ennek érdekében tartjuk heti rendszerességgel énekkari 
próbáinkat, aktívan részt veszünk Dunaharaszti kulturá-
lis életében, a sváb önkormányzat, és a település egyéb 
rendezvényein. 2015-ben CD-t adtunk ki legkedvesebb 
dalainkból, az idei évben egy újabb kiadványt tervezünk, 
egy daloskönyvet, melyben az elmúlt 23 év legkedvesebb, 
legnépszerűbb dalait válogattuk össze. Nagyon fontosnak 
tartjuk az ilyen jellegű kiadványokat, mert sok olyan dalt 
tudunk így átadni a fiataloknak, amelyek csak szájhagyo-
mány útján terjednek.
A 2019-es évben énekkarunk május 11-én tartotta meg, 
azt a nagyszabású, hagyományos kórustalálkozót, amelyre 
az ország egész területéről hívtunk vendégeket. A Duna-
haraszti József Attila Művelődési Házban láttuk vendégül 
azt a nyolc kórust, akik elfogadták meghívásunkat:  
a Soroksári Hagyományőrző Dalkört 
a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórust
a Solymári Hagyományőrző Asszonykórust 

a Móri Liederkreis Német Nemzetiségi Kamarakórust 
a Soroksári Férfi Népdalkört 
a Hajósi Hagyományőrző Sváb Kórust 
a Szigetszentmiklósi Sonnenschein Német Hagyományőrző 
Kórust 
a Tarjáni Német Nemzetiségi Dalkört. 
Utolsóként Dalkörünk lépett színpadra. A programot kö-
zös éneklés zárta, amely mindig a rendezvény csúcspontja. 
Lélekemelő, ahogy közel kétszáz jó énekes dalol együtt.
A vendéglátás részeként finom vacsorával, süteménnyel kí-
náltuk vendégeinket, majd a Heimatklang zenekar húzta a 
talpalávalót a vendégseregnek.
Ahhoz, hogy ez a nagyszabású rendezvény létrejöhessen, 
sok ember közös gondolkodásának, szorgalmas és össze-
hangolt munkájának volt köszönhető.
 Ezért szeretnék köszönetet mondani a magam, a kórus 
és minden résztvevő nevében: Veszelovszkyné Havas Ka-
talinnak, Pusztai Kálmánnénak, Pongrácz Györgynének, 
Pillmayer Editnek, Halász Lászlónénak a sok lelkes, fá-
radhatatlan önkéntes munkáért, Kassai Zoltán harmoni-
ka művésznek, egész éves magas színvonalú együttműkö-
déséért. Köszönet azoknak, akik lehetőséget biztosítanak 
munkánkhoz: dr. Szalay László polgármester úrnak, a Du-
naharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, Gerber 
Ferenc elnök úrnak, kórusunk családtagjainak és baráti 
körének, akik a kórustalálkozó megvalósításához segítséget 
nyújtottak: Karl Józsefnének és családjának, Lehel End-
re alpolgármester úrnak, a Ruff pékségnek és az ENCI 
Papírboltnak, a József Attila Művelődési Ház, a Kisduna 
Étterem vezetőségének és munkatársainak, a Kisduna Te-
levíziónak.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni az Emberi Erőforrás 
Minisztériumának, hogy pályázatunk elfogadásával segí-
tette a rendezvény létrejöttét. 

Bárkányi Gabriella, kórusvezető

Kórustálákozo
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Rajzpályázat eredményhirdetése és 
kiállítás megnyitója 
A Dunaharaszti Környezetbarátok szer-
vezésében megrendezett 10. rajzverseny 
eredményhirdetése, és a versenyre érke-
zett pályaművekből készített kiállítás 
megnyitója 2019. május 16-án volt. Az 
egyesület egyik kiemelt célja, hogy fel-
hívja a fiatalok figyelmét a környezetük 
szépségeire, a természetet szeretetére, 
hogy óvják a Földet és környezetüket. 
Érzékenyíteni szeretné a fiatalokat, 
hogy vegyék észre a környezetvédelem 
fontosságát (szelektív hulladékgyűjtés, 
kevesebb csomagolóanyag felhasználás, 
energiatakarékosság, újrahasznosítás), 
hiszen a Földet ők öröklik. A szemlé-
letformálás akkor a leghatékonyabb, 
ha minél korábbi életkorban elkezdjük 
felhívni a figyelmüket környezetük meg-
óvásának szükségességére.
Ennek a célnak egyik pillére a rajzpá-
lyázat. Hiszen a gyerekek az alkotásban 
feloldódva is kifejezhetik mit is gondol 
környezetükről. A Kedvenc vadvirá-
gom c. rajzpályázat arra szerette volna 
felhívni a figyelmet, hogy menjenek ki 

a szabadba, fedezzék fel, hogy milyen 
szépségeket találhatnak közvetlen kör-
nyezetükben, amit védeniük és óvniuk 
kell. A pályázó gyerekek kedvenc vadvi-
rágaikat vetették rajzlapra. 
A 3 tagú zsűri, melynek tagjai: 
Nagy-Szilvási Gabriella, Solymos Antó-
nia és Kovács Ilona voltak 135 darab 
pályamunkát nézett meg, és három ka-
tegóriában osztott díjat. 
A díjazottak: 
Óvodás kategória: Emléklap - Krájnyák 
Vivien, Herman Bianka
Alsós kategória 1-2. osztály: I. helye-
zett: Török Viola; II. helyezett: Erdey 
Lujzi; III. helyezett: Horváth Lilla
Alsós kategória: 3-4. osztály: I. helyezett: 
Szabó Kata; II. helyezett: Kerékgyártó 
Panna Petra; III. helyezett: Moticska 
Liza; Különdíj: Gavlik Kata Viola
Felsős kategória: I. helyezett: Hackspa-
cher Vivien, II. helyezett: Szigethy-Lig-
ner Tira, III. helyezett: Kocsis Rebeka, 
Bognár Gábor; Különdíj: Turi Anita, 
Varga Lili
Megköszönöm zsűritársaimnak az oda-
adó, gondos munkát, köszönöm a Jó-
zsef Attila Művedelődési Háznak, hogy 
lehetővé tette, hogy ezen a szép helyszí-
nen valósulhasson meg a kiállítás. 

Külön köszönet a Zeneiskola növendé-
keinek, Szabó Katának, Németh Nata-
sának, Nádas-Nagy Natáliának, Hague 
Dórának (furulya), Gurney Annának, 
Kopasz Hannának, Kopasz Vendelnek 
(klarinét) Bakó Jázminnak (szaxofon), 
Horváth Cintiának a zongorakísértért 
és felkészítő tanáraiknak, Farkas Gá-
bornak és Kovács Lászlónak, a szín-
vonalas előadásért, amivel emelték az 
eredményhirdetés és kiállítás megnyitó 
színvonalát.

Dunaharaszti Környezetbarátok 
Egyesületének vezetője:

Kovács Ilona

Elgondolkodtató és figyelemfelkeltő beszélgetésen vehetett 
részt, aki ellátogatott a Dunaharaszti Városi Könyvtárba 
2019. április 15-én.
A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének meghívá-
sára Tóth Icóval, a Mályvavirág Alapítvány képviselőjével 
Drscsákné Kerekes Gabriella beszélgetett a méhnyak-rák 
megelőzéséről, a szűrővizsgálatok fontosságáról, valamint 
a megelőző védőoltásról.
A beszélgetés aktív résztvevői voltak városunk védőnőinek 
képviselői, annak apropóján, hogy (továbbképzéseik alap-
ján) ők is végezhetnek majd szűréseket településünkön.
Tóth Icó elmondta, hogy alapítványuk országszerte szervez 
kampányokat, figyelemfelkeltő előadásokat immár nem-

csak a méhnyak-rák, hanem más nőgyógyászati betegsé-
gekkel kapcsolatosan is.
A beszélgetésbe bekapcsolódó minden résztvevő véleménye 
megegyezett abban, hogy a fiatalok minél nagyobb számú 
bevonása a kampányokba, ők és szüleik meggyőzése az ol-
tások fontosságáról a megelőzés legjobb módszere. (Du-
naharaszti város önkormányzata átvállalja a település 7. 
osztályos általános iskolásainak HPV oltását.)
A beszélgetésnek lesz még folytatása az év folyamán, re-
mélhetőleg egyre több érdeklődővel, hiszen a probléma 
bárkit elérhet.

Inczéné Molnár Ágnes, Kovács Ilona
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete

Beszélgetés a méhnyak rák megelőzéséről

Rajzpályázat
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2019.  április hónapban el-
hunytak neve és életkora 
Bátki Lajos  élt 65 évet
Dán Károly Miklósné élt 87 évet
Deák Józsefné  élt 92 évet
Dr. Heffter László József élt 69 évet
Gárdai Károlyné  élt 95 évet
Golcs Jánosné  élt 91 évet
Horváth Mihály  élt 73 évet
Kakuk András István élt 65 évet
Kovács Imre  élt 74 évet
Lindwurm Ferencné élt 69 évet
Lukács Mihályné élt 66 évet
Miksi Ferencné  élt 90 évet 
(márciusban hunyt el)
Szabó Jenőné  élt 82 évet
Szász János Mihály élt 69 évet 
(márciusban hunyt el)
Szél Lajos  élt 77 évet
Vasi József  élt 88 évet  

DUNAHARASZTI HÍREK

Álláshirdetés
a Dunaharaszti Alapfokú Művészeti 
Iskola
TAKARÍTÓI 
állás betöltésére keres munkatársat 
közalkalmazotti kinevezéssel
vagy megbízási szerződéssel, 
4 órás részmunkaidőre.
Munkavégzés helyszíne:
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.
Jelentkezését rövid önéletrajzzal várjuk 
az info@dhzeneiskola.hu email címre.

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. áprilisban születettek 
névsora
Vasteleki Noel   04. 02.
Ficsor Áron  04. 04.
Kovács Bulcsú   04. 04.
Szabó Marcell   04. 05.
Tóth Kristóf   04. 08.
Minker Erik Marcell  04. 09.
Bogye Alíz   04. 10.
Színyei Lili   04. 10.
Sólyom Milán   04. 11.
Juhász Eszter   04. 12.
Korom Blanka  04. 12.
Rosta Luca Noémi 04. 13.
Apostagi Viktória 04. 14.
Németh Sára Fanni 04. 15.
Csizmadia Larina 04. 16.
Juhász Lili  04. 18.
Hajdu Kinga  04. 18.
Tóth Marcell  04. 18.
Végh Dorina  04. 22.
Kardos Vince  04. 24.
Dávid Patrik  04. 25.
Lelesz Örs  04. 25.
Luspai Csenge  04. 30.

Helyesbítés márciusban szülöttek-
nél Győrffi Eszter helyett Győrffy 
Eszter 

Közélet
Köszöntjük a 90 éves

Bordi Zsigmondné,
Katica nénit             és  Kövesi Ferencet
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Dunaharaszti, Haraszty Ferenc u. 49/A

Manuálterápia, Schroth, McKenzie, Dorn terápia, kineziotape kezelés,

triggerpont terápia, csoportos tornák. 

Bővebb információ :

www.viktoriagyogytorna.hu 

06 30 214 8073  Tóth Viktória 

viktoriagyogytorna@gmail.com 

Dunaharaszti, Haraszty Ferenc u. 49/A

Manuálterápia, Schroth, McKenzie, Dorn terápia, kineziotape kezelés,

triggerpont terápia, csoportos tornák. 

Bővebb információ :

Viktória Gyógytorna 
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Újra Matek-Logiztunk

Az idén sem maradhatott el a városi 
Matek-Logi találkozó, melyet május 
8-án rendeztünk meg. A dunaharaszti 
általános iskolák 5-6 osztályos tanulói-
ból álló 6-6 fős csapatukkal bizonyít-
hatták, hogy a matekos gondolkodás-
ban mennyire kiválóak. Mindannyian 
ügyesen és gyorsan oldották meg a fel-
adataikat, melyek megoldásmenetét 
ismertetniük is kellett. Mivel minden 
gyermek szereti az  okostelefonokat, 
tableteket, az idén egy elektronikus 
tesztfeladatsorral (Kahoot) színesí-
tettük a találkozót. Egyetlen gyermek 
sem ment haza üres kézzel, apró aján-
dékkal köszöntük meg részvételüket. 
Mindannyian kellemesen elfáradtunk 
a nagy matekozásban, de bízunk ben-
ne, hogy jövőre is folytatjuk a hagyo-
mányokat. 
Köszönjük a résztvevő iskolák kollégá-
inak felkészítő munkáját 

Medve 
matematika verseny Gellért-hegy

Bár majdnem egész héten esett az 
eső, nagy örömünkre május 18-án 
szombaton verőfényes napra ébred-
tünk. Így útra keltünk és közel 70 

gyerekkel célba vettük a Gellért-he-
gyet. Ez egy különleges matematika 
verseny, amely szabad téren zajlik. A 
gyerekek 3 fős csapatokban versenyez-
nek különböző kategóriákban. Az 5-6. 
osztályosok Medvebocs, a 7-8. osz-
tályosok Kismedveként túrázhattak, 
miközben matematika feladatokat 
oldottak meg. Talán a legsikeresebb, 
legtöbb gyermeket mozgósító verseny 
a „Medve matek” minden tanévben, 
hiszen a gyerekek nemcsak a logikai 
gondolkodásukat, hanem az erőnlétü-
ket is fejleszthetik, mindezeket a sza-
bad levegőn. 
Természetesen nem maradhatott el a 
gyerekek kedvenc pillanata, a fotózás 
a medvével. Összességében, egy kelle-
mes napot tudhatunk magunk mögött 
mindannyian. 
Benczédy-Laczka Krisztina, Bordásné 
Nyáry Nikolett, Elek Márta szervezők.

Városi Természet-
tudományi verseny
2019. május 8-án került megrendezés-
re a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában a Városi Termé-
szettudományos verseny. Intézmé-
nyünk tanulói közül lelkesen vállal-
koztak erre a harmadikos negyedikes 
gyerekek. A neves megmérettetésen 
két csapatunk indult.
Kőrösi 1. névvel Agócs Kristóf, Ma-
rosi Zsombor (3.b) és Gabona Nikol, 
Oláh Csilla (4.a) összeállítású csapa-
tunk indult. A Kőrösi 2. névvel Kis 
Hanna, Torna Ilona (3.a), valamint  
Szendi Tibor, Szabó Áron (4.c) tanu-
lóink álltak rajthoz.

A játékkal és kísérletezéssel színesí-
tett feladatokat a gyerekek nagyon 
élvezték. Lelkesen számoltak be élmé-
nyeikről a verseny után. 
Nagy örömünkre a Kőrösi 1. elneve-
zésű csapatunk III. helyezést ért el, a 
Kőrösi 2. csapat a IV. helyezést sze-
rezte meg.
Büszkék vagyunk rájuk, gratulálunk 
nekik!      
 Papp Tímea

Találkozások, 
emlékeink

2019. fontos év iskolánk életében, 
ugyanis 40 éve nyitotta meg kaput az 
akkor még 3. számú Általános Isko-
la, és 35 éve vette fel a Kőrösi Csoma 
Sándor nevet. 
Jubileumi tanévünket különböző 
programokkal tettük emlékezetessé. 
Május 14-én a legkülönlegesebb és 
egyben legbensőségesebb eseményéhez 
érkezett az ünnepi év. Iskolánk volt 
tanulója Fogarasi Dóra egy riportfil-
met készített iskolánk indulásáról, a 
kezdetekről, de a beszélgetések során 
szó esett a jelenről is.
Köszönettel tartozunk kollégáinknak, 
akik a filmben megosztották velünk 
gondolataikat. Kitartásuk, elhivatott-
ságuk, lelkesedésük és szakmai tudá-
suk az, amelyre ma is építkezhetünk. 
Az este folyamán tanúi lehettünk nagy 
találkozásoknak. Régi és új kollégák 
jó hangulatban töltötték az estét.
Meghívott vendégeink közt sokan vol-
tak, akik évek óta nem találkoztak 
egymással és nagy öröm volt számuk-
ra a viszontlátás. 
Jó hangulatú estét tölthettünk együtt.

Vargáné Hunya Katalin, 
fővédnök

Pillanatképek a kőrösi iskola életéből
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MEGNŐTT HOZZÁ
A CSALÁD
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár 
2,5 millió forint állami támogatással és 
1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!

5 530 000 Ft-tól
Már akár

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 feltüntett ár a ŠKODA KODIAQ Ambition 1.5 TSI/150LE modell 
ajánlott fogyasztói ára 2,5 millió Ft állami támogatással, 600 000 Ft magánszemélyek részére szóló kedvezménnyel és a nagycsaládos extracsomag 600 000 Ft kedvezményével 
csökkentve. A nagycsaládos extracsomag kedvezményt azon nagycsaládosok vehetik igénybe a KODIAQ Ambition és Style modellekre, akik az állami támogatásra jogosultak 
és jogosultságukat az Államkincstár által kiállított igazolással érvényesítik. Az ajánlat legfeljebb a 100 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása: 
5,0-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km

d l t

a:: 
mmmm7ules.skoda.hu
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Magyar Gála
A Paradicsomsziget Egyesület szere-
tettel hívja és várja a magyar nép-
művészet és kultúra iránt érdeklődő 
kedves közönséget, a hagyományos, 2. 
Dunaharaszti Magyar Gálára

Időpont: 2019.június.16.,
vasárnap, 16.00

Helyszín: József Attila Művelő-
dési Ház – Nagyterem

Az esemény védnöke: Lehel Endre al-
polgármester

FELLÉPNEK
Dunaharasztiban élő és alkotó művé-
szek, és vendégeik 

CSILLAGSZEMŰEK – a nem-
zetközi elismertségű, Csillagszemű 
magyar gyermek néptánc együttes 
Dunaharaszti Néptáncműhelye, Bu-
dinszky Emília és Budinszky Vilmos 
– a Timár Akadémia junior növendéki
Kísér: VIZELI BÁLINT (a 2017. 
évi, VI. Kecskeméti prímásverseny 
nyertese) és zenekara

ANTAL KATA – népdalénekes, so-
mogyi gyűjtés

BERTA OLIVÉR – városi díjas 
gyermek versmondó

CSENDERÍTŐK – népzenei együttes

LAVE-MANCS – magyar néptáncs-
csoport

MÜLLER MAIA – Arany Dalos-
madár díjas ifjú népdalénekes, mold-
vai gyűjtés

A Gálát táncházzal zárjuk.

A rendezvény Dunaharaszti Város 
Önkormányzata támogatásával való-
sul meg
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2019 május 26, Dunaharaszti.

Nepomuki Szent János a  folyók, hidak, hajósok, vízimol-
nárok,  halászok  védőszentje. A gyónási  titok  mártírja-
ként  tartják számon. Egyes helyeken a fuldoklók, illetve 
a bányászok, sóbányászok védőszentje. Az idők folyamán 
több sóbányában, illetve sóbányászattal kapcsolatos tele-
pülésen templomokat, kápolnákat szentelnek neki, szobro-
kat emeltek. XIII. Benedek pápa 1729-ben a szentek sorá-
ba iktatta. Emléknapja: május 16. Szentté avatása után 
egyes nyelvterületeken a legnépszerűbb újkori szent lett.
Városunkban, a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében kb húsz éve tartanak megemléke-
zést és ünnepet májusban ehhez a naphoz kapcsolódóan. 
Nepomuki Szt. János több mint 300 éves restaurált szobra 
a Dunaharaszti Szent István templom előtt áll. Csodálatos 
műemlék.
2019 május 26-án, mint minden évben egy szentmisével 
kezdődött az ünnep, melyet Dr Kápossztássy Béla plébános 
mutatott be német nyelven. Közreműködött Nagy Sándor 
kántor valamint a Dunaharaszti Sváb Dalkör. A Haraszti 
Fiatal Svábok Egyesülete is képviseltette magát. Fiataljai 
olvastak fel német nyelven, a szentmisén. (Kreisz Gréta, 
Sallai Dorka, Mannheim Martin). A szentmisét követően 
Zenés körmenet indult a Duna partra, a csónakházhoz. Itt 
a parton zajlott a litánia, majd a gyertyaúsztatás. Végül 
a rendezvényt egy kis vendéglátás zárta hangulatos zene, 
pogácsa és bor kíséretében.
A népviseletben és civilben résztvevő dunaharaszti lako-
sok minden korosztálya képviseltette magát. Hagyomá-
nyosan a zenekar is zenélt a menet végén. Tagjai külön-
böző fúvós zenekarok tagjaiból álltak össze. Köszönjük 
nekik ez úton is!
Mint német nemzetiségi pedagógus, és mint egyszerű sváb 
asszony veszem a bátorságot, hogy megköszönjem mind-
annyiunknak a részvételt, s hogy jelen lehettünk ismét.
Tartsuk meg emlékezetünkben ezt a szép ünnepet! 

Kettererné Bauer Mónika 
Német Nemzetiségi Egység vezető

Dunaharaszti Mese Óvoda 

Nepomuki Szent János emlékezete 

Róna J. László

Júniusi koraest

Csendesülő alkonypírtól tüzet fog sok égő pipacs,
veres ragyogásuk vértengerben játszó hullám,
kell nekem e látvány, szívom is, mint linzer szivacs,
olyan ez lelkemnek, akár meddővé lett vulkán,
mikor szíve odalenn a mélyben dobbanásra riad.

Kakukk köszön kedvesen, kosárkötő szílfán, 
lebukó nap fele izzását a hókonyszélnek adta, 
amott rókamama, kölykeihez igyekszik nyilván,
odafenn már csak egy hosszú, árvult felhővatta,
pisla csillagok fényt csiholnak kinyújtott karján.

Lélegzik a nyárest, bogárzizgő szuszogással,
szürkébe font mező mellkasa jár fel, s alá,
száz fátyolka játszik fogócskát egymással,
míg a lassan lehömpölyögő sötét, hegy oldalán
telíti a tájat estben nyíló, koromszín virággal.

Oly hamar jött, ugye nem távozik gyorsan
ez a besurranó, csókot adó életérzés?
Mert én ilyenkor békélek magamban a sorssal,
ha lányos június kínálja szép szemérmét,
úgy érzem esteledvén, mindig vele voltam.

Dunaharaszti - 2019. május20



AZ ELSŐ
    MINDIG VALAMI  

ÚJAT HOZ. 

ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása 4,2-8,4 l/100km, CO2-kibocsátása 109-190 g/km.m.

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 meghatározó első dolgokra mindig emlékezni fogunk. Az első ŠKODA SCALA is ilyen, hiszen számos újításával
kategóriát teremt modellpalettánkon. Új belső és külső dizájn, már szériafelszereltségként elérhető fejlett
vezetéstámogató rendszerek, és hatalmas tér. Próbáld ki márkakereskedésünkben!

ÚJ ŠKODA SCALA. SOSEM FELEJTED EL AZ ELSŐT.

PORSCHE M5  1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421-8220 | skoda@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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Május 8-án hagyományainkhoz híven a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 
Városi Természet Tudományos 
Találkozót tartottunk. Idén először 
kicsik és nagyok együtt ünnepeltünk. A 
város mindhárom általános iskolájából 
érkeztek diákok. Vendégként egy kis 
nosztalgiára jelen voltak iskolánk 
volt tanulói, akik régebben hasonló 
bemutatón vettek részt.
A találkozó megnyitójaként egy 
vízrakétát lőttünk fel, amit az iskola 
többi diákja is élvezettel nézett. 
Mikor bementünk, egy rövidfilmet 
tekinthettünk meg, melyben a régi 
szakkörösök régi kísérleteit láthattuk. 
Majd – mivel Eötvös Loránd 100. 

évfordulója volt- tartottam egy 
előadást róla. Ezek után következtek a 
színesebbnél színesebb, érdekesebbnél 
érdekesebb kísérletek.  
Ugyan nem verseny volt, de a zsűrik 
pontoztak. A legtudományosabb, 
legérdekesebb, leglátványosabb és a 
legviccesebb kategóriákban lehetett, 
győzni”. A találkozó végén mindenkit 
egy kísérletekkel teli könyvvel és 
csokoládéval jutalmaztunk. Mégis, 
a legjobb dolog az volt, hogy az 
összes tanuló csendben figyelte, és 
érdeklődve nézte a kísérleteket.
Ez a Tudományos Találkozó 
megmutatta azt, hogy a fizika nem 
csak a diákok rémálma lehet, hanem 

egy érdekes és színes világ.
Székely-Bende Fruzsina 8.  

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Természet és Tudomány

Gabona Nikol (Kőrösi Cso-
ma Sándor általános isko-
la  4.es  tanulója) és társa 
Szántó Kíra Amira a múlt 
hónapban megrendezésre 
került Rúdsport Magyar 
Bajnokságon duóban 
megnyerték az elit gyerek 
kategóriát illetve egyéniben 
is az első két helyen végez-
tek. Így mindketten egyéni 
és duó kategóriában is Vb 
kvalifikációt nyertek. A 
gond az, hogy Kanadában 
lesz a verseny és a szövet-
ségtől semmilyen támoga-
tás nem érkezett. A Du-
naharaszti Önkormányzat 
támogatja az egyesületet, 
de még szükségünk lenne 
támogatókra,
a kijutás költségeihez, ne-
vezési díjak, repülőjegy, 
szállás…stb. Kérjük, ha 
van lehetősége támogasson 
minket.

Venus SE
Pék-Horváth Bíborka
0620 3189181

TÁMOGATÁS
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11.000 elégedett ügyfél, 60 alkalmazott, 10 járőrszolgálati terület; csak néhány szám a Sion Se-
curity életéből, amely bemutatja, mennyit fejlődött a vállalkozás az elmúlt két évtizedben. 
A siker persze nem jött könnyen: rengeteg kitartás, energia és elkötelezettség kellett ahhoz, 
hogy a név mára a minőség és profizmus szinonimája legyen a távfelügyeleti ágazatban. 
Alapító-tulajdonosunk mintegy 20 éve, egy Lada Nivával és rengeteg elszántsággal felfegyver-
kezve vágott neki a saját vállalkozás megalapításának Kiskunlacházán. Szinte mindent kockára 
tett a cégért, de hitt benne, hogy a befektetett munka megtérül majd. Egy barátjával – és azóta 
is kollégájával – közösen tették le az alapköveket, amely az első év végére már 36 megelégedett 
ügyfelet jelentett. Itt persze nem ért véget a történet. 
Kiskunlacháza mellett más településekről is folyamatosan érkeztek megrendelések, mi több, jó 
néhány kisebb-nagyobb cég felvásárlására is lehetőség nyílt. A folyamatos terjeszkedésnek és 
az állandó fejlesztéseknek hála 2006-ra ügyfeleink száma átlépte a bűvös 1000 főt. Az Érték Őr 
Kft. felvásárlásával pedig további 2000 ügyfélre tehettünk szert. 
A Távfelülegyeleti és járőrszolgálati vezetőnknek hála, lefedettségi területünkön olajozottan mű-
ködnek a dolgok, mindenki tudja a feladatát, szinte félkatonai szervezetként, megfelelő követ-
kezeteséggel intézkedünk. Ahhoz persze, hogy ilyen sikereket érjünk el, elengedhetetlen egy 
kiváló csapat. A kollégák kiválasztására komoly hangsúlyt fektetünk, több körös felvételiztetés 
és átvilágítás után lehet csak állományunkba bekerülni, hiszen az ő hozzáállásukon és döntésü-
kön múlik ügyfeleink biztonsága.
A Diszpécserszolgálat munkatársai fiatalos lendülettel, felkészülten állnak az ügyfelek ren-
delkezésére a nap 24 órájában, Járőreink rutinja pedig biztosítja, hogy a helyszínre érkezve 
határozottan, az adott szituációnak megfelelően intézkedjenek. 
Szakmán belül is jó a megítélésünk, és mi is azt valljuk, hogy jó kis csapat vagyunk. Ha erre jár-
nak felénk, térjenek be hozzánk!
1999-es alapításunk óta eltelt 20 év alatt a cég rengeteget fejlődött, egy valami azonban nem 
változott: velünk biztonságban van.

DUNAHARASZTI HÍREK Dunaharaszti - 2019. május 23



www.dunaharaszti.hu

Az új T-Cross. 
Mindig tud újat mutatni.
Az új T-Cross motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 
5,8-6,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 132-140 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. Részletes tájékoztatásért és ajánla-
tért forduljon márkakereskedéseinkhez! A képen látható gépkocsi illusztráció, 
extra felszereltséget tartalmazhat.

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

www.volkswagen.hu

A kifejezés, amit keresel: 
egyéniség.

#MoreThan1Thing
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