
XXIX. évfolyam - 2020 február - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

DUNAHARASZTI
HÍREK

id. Peter Brueghel 
A farsang és a böjt harca
cikk a 12. oldalon



2330 Dunaharaszti
Arany János utca 3.

Tel.:+36-70 364 4234

Nyitva: H-P 12-18h
Szo. 9-14h
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gyermek és design. Katalógusainkban megtalálja saját
igényeinek megfelelő tapétáját. Belső tereinek kialakítását
kiegészítheti 3D hatású falpaneleinkkel, egyedi díszléceink-
kel és üvegmozaikjainkkal. Üzletünkben az ingyenes
szaktanácsadás mellett szükség szerint szakmai kivitele-
zéssel is szolgálunk.                                                          .   
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 BRUTTÓ ÁRAS AJÁNLATAINKBÓL VÁLOGATVA 

Arany Prága    

A Plitvicei Nemzeti Park varázsa 

Velencei karnevál   

Krakkó-Zakopane-Wieliczka-Auschwitz 

Római barangolások   

Egyiptom, Sharm El Sheikh  

Svájci séták    

Baku, a Tűz országának fővárosa 

Szicília, hosszú hétvége a Nap szigetén 

Barcelona városlátogatás  

Ciprus rövid kiruccanás   

Észak Velencéje, Szentpétervár  

Írországi betekintés   

Portotól Lisszabonig   

Téli kalandok Izlandon   

Márciusi nyaralás Dubajban  

New York tavasszal   

Srí Lanka körutazás pihenéssel Maldív-szigeteken 

     

Felfedezőúton Kubában pihenéssel Cayo Santa Maria szigetén

     

04.10-12. busz, hotel 3*, reggeli  

04.11-13. busz, hotel 3*, reggeli  

02.14-16. busz, hotel 3*, reggeli  

03.12-15. busz, hotel 3*, reggeli  

03.11-15. busz, hotel 3*, reggeli  

02.28-03.06. repülő, hotel 4*, all inclusive 

04.09-13. busz, hotel 3*, reggeli  

05.10-15. repülő, hotel 4*, reggeli 

03.21-24. repülő, hotel 4*, reggeli 

03.13-16. repülő, hotel 4*, félpanzió 

03.19-22. repülő, hotel 4*, félpanzió 

03.12-16. repülő, hotel 3*, reggeli 

04.13-19. repülő, hotel 3-4*, reggeli 

04.28-05.03. repülő, hotel 3*, reggeli 

03.21-24. repülő, viking falu, reggeli 

03.17-22. repülő, hotel 4*, reggeli 

03.19-24. repülő, hotel 3*, önellátás 

 

     02.13-23.  repülő,hotel **** FP/TP 

     02.27-03.09. repülő, hotel 4*, 5 FP, 5 all incl. 

39.990 Ft/fő

47.000 Ft/fő 

54.900 Ft/fő

54.900 Ft/fő

99.900 Ft/fő

08.438 Ft/fő 

114.900 Ft/fő

119.000 Ft/fő

37.450 Ft/fő

140.700 Ft/fő

145.990 Ft/fő 

148.000 Ft/fő 

179.000 Ft/fő

209.800 Ft/fő

238.000 Ft/fő 

278.000 Ft/fő 

418.000 Ft/fő

 

788.000 Ft 

     768.900 Ft/fő 

Az ár tartalmazza: jelzett közlekedést, repülős út esetében illetéket, megnevezett szállást,

megadott ellátással, magyar idegenvezetést, transzfereket Az ár nem tartalmazza: sztornó- és

utasbiztosítást, fakultatív programokat, esetleges vízumot
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Emberek, sorsok, történetek

Január 22. Százkilencvenhét éve, 
1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a na-
pon tett pontot, illetve a kézirat sze-
rint pontot és felkiáltójelet a Himnusz 
befejező sorának végére. Majd 1985-
ben Fasang Árpád zongoraművész ja-
vasolta, hogy emlékezzünk meg erről 
a napról: „… ez a nap annak tudato-
sítására is alkalmas, hogy az ezeréves 
örökségből meríthetünk, és van mire 
büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet 
sokat adott Európa, a világ kultúrájá-
nak. Ez az örökség tartást ad, ezzel 
gazdálkodni lehet, valamint segíthet a 
mai gondok megoldásában is.” A fel-
vetés után az akkori vezetők nem siet-
ték el a döntést. Három évig vajúdtak, 
mire 1988 decemberében, az akkor már 
végnapjait élő Hazafias Népfront hir-
dette meg az emléknapot, majd meg is 
szervezte az első megemlékezést 1989. 
január 22-én. Azóta ünnepeljük a Ma-
gyar Kultúra napját Magyarországon.

Ma már közhelynek számít jegyzetet 
írni erre a napra, pedig ez jó alkalom 
arra, hogy számot vessünk a körülöt-
tünk egyre gyorsabban változó világ-
ban; milyen szerepet tölt be életünkben 
a kultúra, milyen változások történtek 
ezen a területen s mindez hogyan ala-
kul a jövőben? Nehéz válaszokat talál-
ni a kérdésre, és jó adag bátorság is 
kell, hogy napjaink harcos közéletében 
erre vállalkozzon az írástudó. 
Mégsem illik szó nélkül elmenni e szép 
ünnep mellett; mert hát ez az ünnep 
mindenkié, mint ahogy a magyar kul-
túra is az. Ennek jegyében tekintsünk 
vissza egy kicsit szűkebb pátriánktör-
ténelmében. Idézzük meg azokat a ha-
rasztiakat, akik munkájukkal gazda-
gították a magyar kultúrát, s mellette 
öregbítették településünk hírnevét. 
Kikre is lehet büszkén emlékeznünk?

Városunk leghíresebb szülötte, dísz-
polgára Baktay Ervin, aki a Fő 
út 174-176. számú házban született 
1890-ben. Sokoldalú, művelt ember 
volt, festőművésznek tanult Mün-
chenben, majd keletkutató lett, be-
járta Indiát, követve Kőrösi Csoma 
Sándor útját. Indiai tartózkodásáról 
számos könyvet írt, köztük még ma 
is alapműnek számító tudományos 
és művészeti munkákat. Páratlan já-
tékossága (Homo Ludens) nyomán 

megszülettek a magyarországi Duna 
menti indiánok, a végletekig komoly 
indián-cowboy játékok. Tudományos 
és írói munkássága mellett a tör-
ténelem viharos évei alatt erkölcsi 
nagyságáról is bizonyságot tett. Jog-
gal lehetünk büszkék munkásságára. 

A Baktay családhoz kapcsolódóan 
még két jeles személyiséget kell meg-
említenünk: Umrao Singh Sher-
Gil, Baktay sógora, aki az első vi-
lágháború évei alatt itt élt, sokszor 

fordult meg Dunaharasztin is. Egyes 
források szerint szükség esetén a 
templom toronyóráját is javította. 
A szikh nemes, kiváló filozófus és 
szenvedélyes fotós volt, az indiai fo-
tóművészet megújítójaként is számon 
tartják. Lánya, Amrita Sher-Gil is 
Magyarországon született, itt –talán 
Harasztin is sajátította el a festészet 
alapjait. Tragikus rövid élete ellené-
re India nagy, nemzeti festőjeként 
tartják számon. Képei az Egyesült 
Államokban egy-másfél milliárd fo-
rint értékben szerepelnek a különböző 
aukciókon.
 

A magyar színjátszás egyik jelentős 
szereplője az Erzsébet és a Kossuth 
Lajos utca sarkán lévő házban szüle-
tett 1857 novemberében. Tolnai gróf 
Festetics Andor, színműíró, Tolnai 
Andor néven színművész, a budapes-
ti Nemzeti Színház színésze, majd tit-
kára és igazgatója, később  a magyar 
vidéki színjátszás intendánsa volt. 
1909-től a  Nemzeti Színház  örökös 
tagja. 1929-ben hunyt el Dunaharasz-
tin. A Kegyeleti park fái alatt alussza 
örök álmát.

Itt, Harasztin élte nyugdíjas éve-
it Bartal Antal (Besztercebánya, 
1829 – Dunaharaszti, 1909) klasszi-
ka-filológus, szótárszerkesztő, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja. 
1871-től a tanárképző intézet és a 
gyakorló gimnázium igazgatója volt. 
1890-ben királyi tanácsosi címmel 
vonult nyugállományba.  Harasztin 
élt, a település első faluszépítője, 
egyesületi elnöke volt. Róla nevez-
ték el a Fő út Erzsébet utcától a mai 
Mindszenty utcáig tartó szakaszát, 
az egykori Bartal korzót, melyet ko-

A Magyar Kultúra napjára 
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rabeli képeslap is megörökít. Végső 
nyughelye a Kegyeleti parkban van.

A mai Club 19 helyén álló Fő úti há-
zában élt és alkotott korának egyik 
neves polihisztora Hoitsy Pál (1850-
1927) hírlapíró, csillagász, szemészor-
vos, politikus. A felsőház tagjaként 
országgyűlési képviselő volt és tagja 
volt a Haraszti képviselő testület-
nek is. Felesége Tolnai gróf Festetics 
Mária Antónia, gróf Festetics Benno 
és Földváry Róza leánya. Az itt élők 
és nála dolgozók emlékezete szerint 
jólelkű, nagyvonalú munkaadónak 
ismerték.

A Dunaharasztin, saját maga által 
épített egyszerű házban élt a napszá-
mos családból származó, magát auto-
didakta módon képező költő, Szirbik 
Antal (1888 Makó – 1971 Budapest). 
Rákosi Jenő fedezte fel, s próbálta fel-
használni a Nyugat  folyóirat és Ady 
Endre ellenében. Fő műve, „A harmó-
nia könyve”, mellyel elnyerte Budapest 
1918-21 évi irodalmi nagydíját, angolul 

barátja, az indiai Umrao Singh Sher-
Gil, németül pedig, Johannes Lang 
fordításában jelent meg. Költészetét a 
naiv konzervativizmus és dilettáns for-
ma jellemzi, melyek a természetszem-
léletet és az istenélményt valamint az 
erkölcs és a világ egyetemességét tema-
tizálja. Rendkívül vitatott személyiség 
volt. Egyesek, mint a magyar Tagorét 
látták benne, hívei 1943-ban irodal-
mi Nobel-díjra is felterjesztették, bár 
azonban mint hivatalos jelöltként nem 
került bejegyzésre. Mások „habókos 
különcnek“ tekintették. Mindenesetre 
a „zöld gondolat“ egyik magyarországi 
előfutára volt  írták róla. 1947 után visz-
szavonultan élt, nem publikált. Néhány 
éve egy leszármazottja itt járt és kuta-
tott a költő után, akinek öreg faháza 
akkor még állt a család Rákóczi-ligeti 
telkén, rejtve a kíváncsi szemek elől.

Nagy szeretettel ír szülővárosáról az 
1927-ben itt született Tornai József, 
Kossuth-, József Attila-, Arany Já-
nos- és Alföldi-díjas, Babérkoszorús, 
Balassi-karddal kitüntetett költő, a 
Nemzet Művésze, a Magyar Művé-
szeti Akadémia tagja, Dunaharaszti 
díszpolgára, aki néhány éve még aktív 

résztvevője volt a magyar és a helyi 
irodalmi életnek. Betegsége óta visz-
szavonultan él, de ezalatt több kiváló 
verseskötete is megjelent. Jelenleg ő a 
lehíresebb élő haraszti születésű neves 
alkotó.

Költészetből sosem elég: itt tanított a 
nagy népszerűségnek örvendő, kiskun-
lacházi születésű tanár-költő, Kiskun 
Farkas László, aki nevében viselten 
is a Kiskunsághoz kötődött. Tragikus 
hirtelenséggel halt meg, tanítványai 
és hívei mai napig gyászolják és őrzik 
emlékét.

Tornai József mellett meg kell emlí-
teni kortársát, ifjúkori barátkát, dr. 
Losonci (Luttenberger) Miklós 
tanárt, művészettörténészt, a Miskol-
ci Egyetem díszdoktorát, Pest Megye 
díszpolgárát. Monográfiái a magyar 
művelődéstörténetet, egyéb írásai 
pedig Dunaharaszti és a térség hely-
történetét gazdagították, amiért váro-
sunk a Pro Urbe Dunaharaszti díjat 
adományozta neki. Kiállításokat meg-
nyitó beszédei élményszámba mentek. 
Irodalmi alkotásai és versei is megje-
lentek nyomtatásban.
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Másik jelentős tanárember a szintén 
Pro Urbe-díjas dr. Helméczy Má-
tyás. Az Andrássy út 60-at is meg-
járt történész több évtizeden át ta-
nított városunkban a mai Hunyadi 
János általános iskolában. Jelentős 
tankönyvíró volt, történelemkönyvei 
hat nyelven, több mint nyolcmillió 
példányban jelentek meg. Megírta 
Dunaharaszti történetét, és alapítója 
volt a Helytörténeti Gyűjteménynek. 
Ezen kívül több, alapműnek számító 
helytörténeti munkát publikált. Éle-
te utolsó éveiben a szocializmus éve-
iben alkalmazott történelemtanítás 
módszereiről a valóság bemutatásával 
írt igazságkereső műveket. Helyi, vá-
lasztott képviselőként elévülhetetlen 
érdemeket szerzett Dunaharaszti vá-
rossá válásának folyamatában. 

A Laffert Kúria helyiségeiben alko-
tott a rendkívül tehetséges, de sajnos 
kevésbé sikeres szobrászművész, Art-
ner Ottó, aki egykor a romos kas-
télyban lévő műtermében gyűjtötte 
maga köré, és tanította, pártfogolta 
Haraszti és a térség több mai alko-
tóművészét. Artner Ottó kevés alko-
tása maradt fent; ezek még megtalál-
hatók az ország különböző pontjain.

Végezetül a felsoroltakon kívül a kul-
túra Harasztihoz csak áttételesen köt-
hető neves alakjairól is essék néhány 
szó.

A Fő úton, a mai HÉV remízzel 
szemben  az egykori Bartal korzón 
volt a háza Huber Károly neves 
hegedűművésznek. Fia Hubay Jenő 
néven lett világhírű hegedűművész 
és zeneszerző, Liszt Ferenc és Bar-
tók Béla kortársa: az 1870-es években 
Liszt Ferenccel dolgozott együtt a Ze-
neakadémián, az 1900-as évek elején 
Bartókkal adtak nagy sikerű közös 
koncertet. Hubay Jenő bár Európa 
legnagyobb városaiban élt, gyakran 
fordult meg édesapja haraszti való-
színűleg csak nyaralónak használt  
házában, hogy a családi fészekben pi-
henje ki fáradalmait. Hubay Jenő és 
édesapja, Huber Károly a budapesti 
Farkasréti temetőben nyugszik a csa-
ládi sírboltban.

Vitéz Somogyváry Gyula, Gyula 
diák, a két háború között a kor rend-
szeres rádióműsorai nyomán rendkí-
vül nagy népszerűségnek örvendett 
író-költő soha nem lakott Dunaha-

rasztin. Országgyűlési képviselőként 
részt vett azonban 1937-ben a Hősök 
tere avatásán; a hősi emlékműbe az ő 
verssorai vannak bevésve. A szomszé-
dos Szigetszentmiklóson volt nyara-
lója, lakása a budai várbazár mellett 
volt. Irodalmi munkái, háborús regé-
nyei mind a hazafiság, a tisztes helyt-
állás és az őszinte emberség erényeit 
hirdették. Mint angolbarát közéleti 
személyt a német megszállók letartóz-
tatták és a mauthauseni koncentráci-
ós táborba vitték. 1945-ben szaba-
dult, de az új rendnek is áldozata lett: 
fia szovjet hadifogságban, lánya a Gu-
lágon, ő itthon letiltva, munka nélkül. 
1950-ben a szovjet megszállók Kis-
tarcsára internálták, ahol 1953-ban, 
máig ismeretlen körülmények között 
meghalt. Családját, akiket budapesti 
lakásukból kitettek és Dunaharasz-
tin jelölték ki lakhelyüket, a családfő 
halála már a Marx Károly (ma Móra 
Ferenc) utcában érte. A mélyen hívő 
család később csendben, szerényen 
egy Wesselényi utcai kis házban élt 
a rendszerváltozásig. A költő négy 
unokája a mai Hunyadi iskolába járt 
sokunk volt egy-egy Somogyváry-le-
származott osztálytársa. Gyula diák 
hazafiságát, tisztességét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy a husza-
dik század mindkét ordas eszméje, a 
nácizmus és a kommunizmus is halá-
los ellenségének tekintette.
2020. január 22-i ködös délutánján a 
magyar kultúra Dunaharasztihoz köt-
hető neves és érdemes szereplőire em-
lékeztünk. Ha átlapozzuk műveiket, 
ismerkedünk munkásságukkal, biz-
tosan találunk annyi szép és értékes 
tartalmat, ami ezt a téli szürkeséget 
színesebbé varázsolja a Magyar Kul-
túra gazdagságával.

Gáll Sándor
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A Képviselő-testület 2020. január 27-i ülése
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2020. január 27-én megtartotta idei 
első rendes ülését. Dr. Szalay László polgármester 
beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak főbb ese-
ményeiről:

- Megvásárolta az Önkormányzat a rendészet új autóját, 
egy Dacia Dustert.
- Befejeződött a Némedi út déli oldalán a járdaépítés és 
vele párhuzamosan a csapadékvíz szikkasztó árkok felújí-
tása. 
- A Némedi úti és Andrássy utcai lakosok által külön kért 
kapubeállók kialakítása ezután fog megkezdődni.
- Elkészült a Vadvirág utca a Ponty utcáig, a Sport szi-
geten a játszótéri összekötő út, az Alsó- Duna utca, a 
Hókony szigetre vezető utca és a Hókony sor mészkővel 
való javítása.
- Kihelyeztek a Magyar Közút kérésére egy elsőbbségadás 
táblát a Felső-Duna utca – 510-es út csatlakozásához.
- Kihelyezésre került egy közlekedést segítő tükör a 
Máv-alsó utcán, a Kaszala utca csatlakozásánál.
- Terelő elemek kerültek elhelyezésre a piactér Temető 
utcai oldalán az illegális autóbejárás lezárására.
- A Felnőtt Orvosi Rendelőben a belső szakipari (gépé-
szet, elektromos, burkolás stb.) munkák folynak, aláfű-
tött fóliázás alatt a külső hőszigetelési munkák is meg-
kezdődtek.
- A Rákóczi Iskola melegítő konyhájának és ebédlőjének 
a használatbavételi eljárása várhatóan február végéig le-
zajlik, jelenleg a szakhatósági bejárások folynak, a Junior 
Zrt. párhuzamosan megkezdte a külön engedély kiadásá-
nak intézését.
- Az energetikai intézmény felújítások kapcsán a Kossuth 
utcai bölcsődében szükségessé vált elektromos mérőhely 
szabványosítását (ad-vesz mérő felszerelését) elvégeztet-
ték. 
- A 24 osztályos új általános iskola tervezési programjá-
hoz szükséges adatokat az eljárást lefolytató kormányzati 
ügynökségnek megküldték, a tankerület, a minisztérium 

és az Önkormányzat részvételével megbeszélést tartottak, 
melynek keretében helyszíni bejárás is történt. Megálla-
podtak arról is, hogy már a tervezés folyamán is rendsze-
res kooperációs egyeztetéseket fogunk tartani.
- A Pest Megyei Kormányhivatal elfogadta az Önkor-
mányzat kérését, és aláírta a Járási Hivatalok kialakítása 
céljából 2012. februárjában megkötött megállapodás mó-
dosítását. Ennek értelmében a Családsegítő- és Gyermek-
jóléti Szolgálat visszakapta a gyámhivataltól a korábban 
használatában lévő belső irodáját, így a Szolgálat újra 
elindíthatja korábban szervezett ifjúsági programjait.
- Január 2. napján megkezdődött az Önkormányzat által 
finanszírozott lakossági tüdőszűrő vizsgálat, amely feb-
ruár 13. napjáig fog tartani a József Attila Művelődési 
Házban.

Ezt követően a napirendi pontokat tárgyalta a Képvise-
lő-testület. A munkát mindjárt a legfontosabbal, Dunaha-
raszti 2020. évi költségvetésének első olvasatával kezdték. 
A bizottsági üléseken részletesen megtárgyalt anyaghoz a 
testületi ülésen már csak néhány hozzászólás érkezett. A 
büdzsét következő körben a február 10-i közmeghallgatás 
elé terjeszti a polgármester, majd a február végén tartan-
dó testületi ülésen fogadhatják el végleges formájában a 
képviselők.
A képviselők megújították a nemzetiségi önkormányza-
tokkal kötött együttműködésüket, elfogadták a Szerveze-
ti és Működési Szabályzat módosítását, jóváhagyták az 
intézményekkel kötött megállapodásokat, módosították 
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, és belterületbe 
csatolták azt az ingatlant, ahol a város új, 24 tantermes 
általános iskolája fog felépülni. 
Jóváhagyták a Felnőtt Orvosi Rendelő eszközbeszerzésé-
hez szükséges pénzügyi keretet, átadták a tankerületnek 
vagyonkezelésre az iskolákban elvégzett értéknövelő be-
ruházásokat, majd elfogadták az Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság 2019. évi munkájáról szóló beszámolókat.

Manapság a középiskolás és a középiskolához közeledő 
gyermekek szülei sajnos olyan, az elmúlt évtizedek 
iskoláséveire kevésbé jellemző problémával találják 
magukat szembe, amelynek megoldásában nem tud 
és nem is akar néma maradni az Önkormányzat. Igen, 
mindannyiunk számára, különböző hírforrásokból 
ismert a fiatal korosztály körében – eltérő mértékű 
érintettséggel – elterjedt tudatmódosító szerek 
használata, alkalmazása, adott esetben terjesztése is. 
A statisztikai adatokat szemlélve is láthatjuk, hogy 
Magyarországon ma a középiskolás korúak negyede 
próbált már ki valamilyen eredetű illegális szert, melyet 
ismereteink szerint a kortársuk valamely tagjától 
szereztek be. Az aggodalmunkat tovább mélyíti az a tény, 
hogy megalapozottan feltételezhető az általános iskolás 
korosztály érintettsége is.

Mindezt értékelve nyilvánvalóvá vált az Önkormányzat 
számára, hogy valamilyen formában teret kell biztosítani 
az ismeretek bővítésére, az elterelésre és a prevenciós 
programok megszervezésére, de nemcsak a gyermekek, 
hanem a szülők, adott esetben a pedagógusok körében is. 
Ezen gondolat mentén kezdett körvonalazódni, hogy az 
oktatási intézményekkel, a Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálattal, az iskolaorvosokkal és iskolavédőnőkkel, 
azaz a témában érintett szakemberekkel együttműködve 
tegyünk a gyermekeink egészséges és biztonságos jövőjéért.

Első lépés a Köztes Átmenetek Nonprofit Kft.-vel történt 
szerencsés találkozás volt, hiszen a közel húsz éves szakmai 
tapasztalattal rendelkező Szervezet munkatársai révén 
komoly segítséget és útmutatást kaptunk a drogprevenciós 
törekvéseinkben. Sőt miután nyilvánvalóvá vált, hogy az 
úgynevezett Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozása, 

„Kerüld el! Állj fel! Van segítség. Nem vagy egyedül.”

Dunaharaszti - 2020. február6



DUNAHARASZTI HÍREK

Felhívjuk
A lakosság figyelmét, 
hogy Dunaharaszti városban

2020. Február 13-ig
Tüdőszűrést tartunk!
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn 12:30 -18:15 óráig
Kedden 08:15 -14:15 óráig
Szerdán 12:30 -18:15 óráig
Csütörtökön 08:15-14:15 óráig
Pénteken 08:15 -14:15 óráig2
A tüdőszűrés helye:

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

A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára aján-
lott vizsgálat!

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

Panasz nélkül is lehet beteg.

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

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

Tüdőgyógyintézet Törökbálint. Mobil tüdőszűrő szolgálat

A Képviselő-testület 2020. január 27-i ülése valamint a városi szintű Drogstratégia kidolgozása feltett 
szándéka a Dunaharaszti Önkormányzatnak, felajánlotta 
a Baktay Ervin Gimnázium négy osztálya számára, 
hogy részt vehet a Szervezet által létrehozott egyedülálló 
interaktív drogkiállításon.   

A program valóban nem mindennapi módon szemléltetett, 
hiszen a tanulók két csoportra osztva nézhettek meg először 
egy kiállítást, amely több termen keresztül mutatta meg 
a „drogkarrier alakulását”. Ennek során képek, filmek, 
különböző tárgyak, illetve fények felhasználásával jelentek 
meg a szenvedélybetegség létrejöttének momentumai. A 
tárlat teljességét az adta meg, hogy a csoportvezető és a 
látogatók között folyamatos beszélgetés és reflektálás zajlott 
a látottakkal kapcsolatban. Mindezzel párhuzamosan az 
osztály másik fele egy külön teremben drámapedagógiai 
módszereket használó foglalkozáson vett részt. Ezt követte 
a csoportok cseréje.

Az egész program tulajdonképpen egyfajta közös gondolkodás, 
véleményalkotás volt a droghasználat problematikáját 
illetően, mely boncolgatja a kábítószerfogyasztás egyéni, 
közösségi és társadalmi okait. Megmutatta a szerek 
hatásait, a szerhasználat következményeit, rávilágított 
azokra a kockázati tényezőkre, melyek a szenvedélybetegség 
kialakulását elősegítik, ugyanakkor számba vette azon 
védőmechanizmusokat, protektív tényezőket, amelyek 
segíthetik az elkerülést. Megismertette a hallgatóságot a 
mértékletesség, a függőség, a felelősség fogalmával, és nem 

utolsó sorban érzékenyítésre szolgáló terepet biztosított a 
problémák és az esendő, segítségre szoruló ember iránt. 

Ilyen és ehhez hasonló, alapjában véve prevenciós jellegű, 
együtt gondolkodó, információ továbbító programok 
„helyszíneként” döntöttünk úgy, hogy megalakítjuk a 
Dunaharaszti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot. Az 
alakulóülésre 2020. január 30. napján került sor, amikor 
a vezető tisztségviselők megválasztásán-, az alapító okirat 
elfogadásán- és a munkacsoportok felállításán túl a helyi 
drogstratégia körvonalait is meghatároztuk.

A „Dunaharaszti KEF” rendkívüli hasznossága nem vitás 
számomra, mint ahogyan az sem, hogy ráléptünk egy útra, 
amely göröngyös feladatokat sejtetve remélik számunkra, 
hogy rövid időn belül olyan stabil munkacsoport révén 
tudjuk végezni az önkormányzati drogprevenciós 
kötelezettségeinket, amely határozott jelenlétével, mély 
és lényegre törő programszervezésével, a tagjait érintő 
szakmaiságával képes lesz elérni, hogy a lehető legnagyobb 
biztonságban tudhassuk városunk jövő nemzedékét.

Ebben remélve, kívánok minden érintettnek jó munkát!

Dr. Szalay László
polgármester
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Folytatjuk városi „kalandozásunkat” 
és közben felelevenítjük nagyjaink 
emlékezetét: „A Márton Áron utca 
280 m hosszú és a Felsővárosban ta-
lálható. Még az első világháború előtt 
jött létre, az alsófalura jellemző épü-
letekkel, rendezettséggel – a két tele-
pülésrész egybeépítésének időszakában. 
Eredetileg Márton utca volt. A máso-
dik világháború után a Kun Béla nevet 
kapta; 1991 óta viseli a nagy székely 
püspök nevét. A Fő utcából ágazik ki, 
majd egy közel derékszögű töréssel egy 
hangulatos, kerthelyiség-vendéglő mel-
lett a Dózsa György útra kanyarodik. 
A Márton Áron utca csendes, igazi 
„béke szigete” a Fő út forgalmas és 
zajos aszfaltja mellett.” - írja Dr. Hel-
méczy Mátyás helytörténész.

40 ÉVE HUNYT EL MÁRTON 
ÁRON. 1896. augusztus 28-án 
született Csíkszentdomokoson. 1939 
és 1980 között Erdély római kato-
likus püspöke, író és a múlt századi 
erdélyi magyar közélet egyik kiemel-
kedő alakja, aki következetesen ki-
állt minden diktatúra ellen. Márton 
Áron  egyszerű paraszt szülők gyer-
meke volt. Érettségi vizsgája után 
rögtön behívták katonának. Az I. 
világháborúban négyszer sebesült. 
A háború után, amikor Erdély Romá-
niáé lett, otthon maradt. Próbálko-
zott gazdálkodással, dolgozott gyár-
ban, végül a Lélek hívására a papi 
hivatás mellett döntött; 1924-ben 
szentelték pappá. Negyvenkét éves 
korában Erdély püspökévé nevezte ki 
XII. Piusz pápa.  Igyekezett mindent 
megtenni az erdélyi magyarság, kato-

likusok és nem katolikusok lelki-szelle-
mi oltalmazása érdekében, szót emelt 
a zsidóság kitelepítése ellen. „Az igaz-
ság védelmében és a szeretet szolgála-
tában az üldöztetés és a börtön nem 
szégyen, hanem dicsőség.”– vallotta. 
Bátor kiállását a Yad Vasem a Világ 
Igaza címmel köszönte meg.  A há-
borút követően fáradhatatlanul járta 
egyházmegyéjét, bérmált, prédikált. 
A kommunista terror őt sem kímélte, 
mert szilárdan kiállt a vallásszabad-
ság, az egyházak jogai mellett. Ezért 
1948 júniusában az állambiztonsági 
szervek letartóztatták.   Három évig 
volt vizsgálati fogságban Piteşti, 
Nagyenyed, Máramarossziget fegy-
házaiban, ahol kegyetlenül megkí-
nozták, kész csoda, hogy túlélte, de 
élete végig szenvedte testileg-lelkileg 
a gyötrelmek utóhatásait. 1951-ben 
a román katonai törvényszék államel-
lenes bűncselekmények vádjával élet-
fogytiglanra ítélte. Az  eljárás ellen 
tiltakozó pápa ekkor személyre szóló 
érseki címet adományozott neki, de 
ezt a  kinevezést biztonsági okokból 
nem hozták nyilvánosságra. A  kö-
vetkező évben, a diktatúra átmeneti 
enyhülése idején fogságát házi őrizet-
re változtatták. 1956-tól 1967 őszéig 
nem hagyhatta el a püspöki palotát 
és székesegyházat. A vele érintkezők 
is szoros megfigyelés alá kerültek. A 
következő évtizedre Márton Áron 
a  romániai magyarság elismert, 
karizmatikus vezetőjévé, a székelység 
rendíthetetlen hitének és sziklaszilárd 
helytállásának szimbólumává vált. 
1980-ban, negyvenkét esztendei püs-
pöki szolgálata után VI. Pál pápa fel-
mentette tisztségéből a már súlyosan 
beteg főpapot. Néhány hónap múlva, 
1980. szeptember 29-én Gyulafehérvá-
ron, az életszentség hírében távozott 
az élők sorából.
2020-as könyvajánlónkat MÁRTON 
ÁRON írásait említve kezdjük. Több 
műve is kikölcsönözhető könyvtá-
runkból : Egyház-állam, Körlevelek 
1938-1947; 1948-1980, Oltáriszentség, 
Krisztus király, Papság, Bilincs és gló-
ria, Házasság, család. A hős főpapról 
Domokos Pál Péter: „Rendületlenül” 
és Virt László: „Nyitott szívvel”  cím-
mel írt életrajzot. A „Bilincs és gló-
ria” című válogatást hangoskönyvben 
is meghallgathatják Blaskó Péter és 
Császár Angéla tolmácsolásában. 
Márton Áron mindig időszerű és 

korszerű: olyan érzékenységgel nyúl a 
témákhoz, olyan finom lelke van, hogy 
írásait olvasva segítséget kaphatunk, 
amelyre nagy szükségünk van. A mai 
ingergazdag környezetben és rohanó 
világban még inkább. Szeretnénk arra 
biztatni, hogy forgassák Márton püs-
pök írásait!

Habár a mobiltelefonok, tabletek és 
egyéb kütyük korát éljük, eredendően 
olyan „törzshöz” tartozunk, amelynek 
tagjai esténként körül üljük a „bölcse-
ket”, hogy a történeteiket hallgassuk 
és azokból okoljunk. Ez a misztikus 
emlék él a gyermekek tudattalanjában 
is. Mesélés közben együtt élhetjük át 
a történeteket, közös élményként. A 
mesék-történetek lehetőséget kínál-
nak arra, hogy a gyerekek és a fel-
nőttek kibújjanak a félelmek alkotta 
csigaházukból és megosszák másokkal 
legbensőbb érzéseiket, szorongásai-
kat, de örömeiket is: – nicsak, hiszen 
te is azt érzed, amit én!? -  Erre nyújt 
lehetőséget: SZÓFIA ELSŐ KARÁ-
CSONYA - Disney Junior mesekönyv, 
Manó könyvek, 2019. Szereted a her-
cegnős meséket? Akkor ez a könyv 
neked való. Szófia hercegnő élete első 
karácsonyára készül! Hogy lehet ez? A 
wassiliai tél ünnepet is nagyon szereti, 
de most alig várja, hogy megismerje 
a karácsonyi szokásokat. Barátnőjét, 
Vivient látogatja meg, hogy együtt 
töltsék ezt a csodálatos ünnepet. 
Azonban két barátságos csöpplidérc 
Szófia segítségét kéri. Vajon segíthet 
megtalálni a hercegnő az lidércek 
eltűnt barátait? Ez a gyönyörűen il-
lusztrált, kedves mesekönyv igazán 
különleges kötet. Nem csak Szófia ra-
jongóinak.
BETTINA BENTON –haraszti író-
nő-: BOMBAY KONTRA BUDA-
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PEST, Budapest: Könyv Guru, 2019. 
Anna, a negyvenes angoltanár a vá-
lása óta rá se nézett egyetlen férfira 
sem, csak a munkájának él. Egy nap 
angol ismerőse, Thomas arra kéri, 
mutassa meg milliomos barátjának, 
Shekhar Sharma indiai üzletembernek 
Budapestet. A kezdeti bizalmatlanság 
után a két ember gyorsan megked-
veli egymást. A negyedik nap végére 
Anna kétségbeesetten eszmél rá, hogy 
beleszeretett a férfiba, és úgy tűnik, 
a férfi sem közömbös iránta. Csak-
hogy mindkettejük családjának meg-
van a véleménye a viszonyról. Elindul 
a harc, amelyben az eszközök nem 
mindig tisztességesek. Lehet-e jövője 
a kapcsolatuknak? Át lehet-e hidalni 
a földrészek és eltérő kultúrák közötti 
távolságot? Anna csakhamar válasz-
tás elé kerül: Bombay vagy Budapest?
2020-ban a “DÜHÖNGŐ” és a “JÁ-
TÉKDÉLUTÁN” minden hónapban 
a második csütörtökön ismét várja ez 
érdeklődőket: január 9-én 10-12.00 a 
“Dühöngő” és 16-18.00 a “Játékdélu-
tán”, majd februárban, 13-án ugyanc-
sak: 10-12.00 a “Dühöngő” és 16-18.00 
a “Játékdélután”.
Február 20-án 18.00-tól BETTI-
NA BENTON – DUNAHARASZTI 
ÍRÓNŐVEL – találkozhatnak, ek-
kor lesz könyvvásárlási lehetőség is. 
Február 28-án (pénteken) 18.00-tól 
HARTMANN MIKLÓS vetített ké-
pes könyvbemutatója és könyvvására 
lesz. Igaz történetek német nemzeti-
ségi személyek életútjáról 300 és 75 
év távolából. A betelepülés és a ki-
telepítés. A szerző családfakutatása 
alkalmával ismerte meg felmenőit, 

és két, - nagyon érdekes - folytatásos 
kötetben állított emléket nekik. Lesz 
könyvvásárlási lehetőség is.
2020-ban is folytatjuk MINI GALÉ-
RIÁNKBAN a kiállításokat. Február-
ban MOROVSZKI ILDIKÓ festőmű-
vész India- és Amrita Sher Gil-ihlette 
alkotásait tekinthetik meg: “Magam-
ról - India, a művészeti életem rend-
kívül fontos állomása. Ha nem kellett 
volna 2015-ben elmennem Indiába a 
családommal és ott eltöltenem több, 
mint négy évet, talán soha nem 
vettem volna ecsetet a kezembe..... In-
dia. Már az első pillanattól elképesz-
tő! Színes volt, mint egy mesekönyv, 
zsúfolt és illatos az utcai gyorsétkez-
dék konyhájától, egyidejűleg viszont 
fülledten szagos a rengeteg szeméttől. 
Minden nyüzsgött, mint egy hangya-
boly. Az utcákon a nap minden szaká-
ban zajlott az élet. Az első pillanattól 
kezdve éreztem, hogy ez az élmény 
örökre meghatározza majd a későb-
bi életemet. Grafikusként végeztem, 
így a festészettel nem igazán foglal-
koztam azelőtt. Az első festményeket, 
melyek akvarellek voltak AMRITA 
SHER-GIL hatására készítettem In-
diában. Az oka igen egyszerű volt. 
Amrita indiai-magyar festőnő volt, 
akinek a képei nagy hatással voltak 
rám, szerintem nála jobb mestert 
nem is találhattam volna Indiában. A 
festményei alapján készült sorozattal 
az volt a célom, hogy felhívjam rá a 
környezetemben élők figyelmét. Bár 
más technikával készítettem a képe-
ket, mégis igyekeztem visszaadni fest-
ményei hangulatát. Sokat tanultam 
Tőle. Miután befejeztem a sorozatot 

úgy gondoltam most már kész vagyok 
arra, hogy az Ő filozófiáját követve 
elkezdjem megfesteni azt, ahogy 
most én látom és érzékelem Indiát. 
Körbeutazva Indiát az utcákat járva 
kerestem a témákat, az embereket és 
arcokat. Illetve keresnem nem is kel-
lett, hiszen lépten nyomon szembejöt-
tek. Minden nap új és új impulzosok 
értek. Gyönyörű arcok, nehéz sorsok, 
a mesés színek ihlették ezeket a ké-
peket.”
Várjuk az érdeklődőket 2020-ban is, a 
könyvtári alapszolgáltatások mellett, 
könyvtárközi kölcsönzéssel, helytör-
téneti gyűjteménnyel, előadásokkal, 
könyvismertetőkkel, könyvvásárokkal,  
fénymásolással, szkenneléssel, 
spirálozással, internettel, számítógépes 
használattal, helyben olvasással-kuta-
tással: 
Dunaharaszti Városi Könyvtár, 2330 
Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b. 
06-24-531-040, dhbiblio@dhbiblio.hu, 
www.dhbiblio.hu, www.facebook.com/
dhbiblio
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Sziszkó és Fati Vegyesbolt - Dh. Temető u. 29

Hétfőtől-vasárnapig 13-21 óráig és

2000 Ft felett INGYENESEN házhoz szállítunk

bármit, ami az üzletben kapható!

Hívjon, és már visszük is: 0630-841-2949

 

Házhoszszállítás: DUNAHARASZTI és

                            TAKSONY területén

DUNAHARASZTI HÍREK

MAGNÓLIA STÚDIÓMAGNÓLIA STÚDIÓ

HATÉKONY

ZSÍRÉGETŐ
módszert keresel és szeretsz

gyalogolni, de nem egyedül? 

Akkor vár a

kiváló edzőkkel, kellemes hangulatban, jó társasággal!

WALKenergie: Csoportos gyaloglópados edzés edzői irányítással!

Dunaharasztiban KIZÁRÓLAG a Magnóliában!

Messze a leghatékonyabb zsírégető tréning - erősíti a szívet

és a tüdőt - növeli az izomtömeget és izomerőt - gyorsítja a

fogyást - bárki végezheti nemtől kortól függetlenül.

Cím: 2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc utca 1.

Telefon: +36 20 38 38 357
E-mail: magnoliadunaharaszti@gmail.com

Bejelentkezés az online foglalási rendszeren keresztül:

https://www.magnoliastudio.hu/orarend - REGISZTRÁCIÓ gomb!
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fotó: Kettererné Bauer Mónika

FINITO

A Terembura Szerepkör társulata is-
mét nagy fába vágta fejszéjét. Tasná-
di István Finito című tragikomédiáját 
kezdték el színpadra formálni.
A darab főszereplője, Blondin Gáspár, 
középkorú nagyábrándi lakos, elveszt-
vén munkáját és életkedvét, bezárkózik 
a kerti budiba, és erőteljesen szuicid al-
kattá válik. Országunk persze híres a 
búskomorságról és az elégedetlenségről, 
így aztán környezete nem is igyekszik 
lebeszélni tettéről. Sőt, a halálból hasz-
not húzhatnak, s a hasznot lefölözhetik! 
A popdíva a reménytelen szerelemre 
hivatkozna, a polgármester a faluért 

áldozná fel Gáspárt, a költő a könyvek 
felemelt áfája miatti tiltakozásban látja 
a várható halál okát.  Felbolydul a falu: 
Blondinéknál tolong mindenki, a szom-
széd, a rendőr, a riporter, no meg az 
anyós! Amikor aztán betoppan Pál, a 
médiaszemélyiség is, hogy élő adásban 
közvetítse Gazsi öngyilkosságát, vég-
képp eluralkodik a káosz...
A társulat eddigi gárdája szinte válto-
zatlan, de érkeztek új szereplők is, hi-
szen a mostani előadást 13-an játszák.
Blondin Gáspárt új tag,  Borbély Fe-
renc formálja, a feleség és anyós szere-
peibe Lubowsky Regina és Schuszter 
Edina bújnak, Szalay Zsolt polgármes-
tert, Szalay László pszichológus túsz-

tárgyaló őrnagyot alakít, Szekeres-Jelfi 
Emese popdívaként jelenik meg, de újra 
láthatjuk Hargitai Pétert, most költő-
ként, Mannheim Irént pedig bemondó-
nőként.
A bemutatót tavasz végére tervezik.

Sokan voltak kíváncsiak Háló Gyu-
la legújabb könyvének bemutatójára 
január 24-én a Laffert Kúriában. A 
szerző a bizalomról szóló bevezető 
gondolatai után Ladjánszky Dániel, 
a Baktay Gimnázium diákja olva-
sott fel verseket a nemrég megjelent 
könyvből. Ezután Fejérvári Zsolt, a 
Budapesti Fesztiválzenekar szólam-
vezető nagybőgőse és a Zeneakadé-
mia tanára idézte meg hangszerén 
Bachot, majd egy kortárs zeneművel 

vezette be az ezt követő beszélgetést, 
ahol Mikó F. László, képzőművész, 
publicista beszélgetett a könyvről és 
a címadó bizalomról a szerzővel. A 
beszélgetésbe később a közönséget is 
bevonták. A jókedvű, magvas gondo-
latokon túl a humort sem nélkülöző 
könyvbemutatót Fejérvári Zsolt vi-
dám bőgőjátéka, és az ilyenkor elma-
radhatatlan dedikálás zárta.

Január 26-án a Medovina kamara-
együttes közreműködése jóvoltából 
elegáns, vidám hangulatú, színvona-
las hangversennyel, köszöntöttük a 
Magyar Kultúra napját. Liszt és kor-
társai, Chopin, Popper, Csajkovszkij, 
Mendelssohn dallamaival a Medovina 
kamaraegyüttes kiváló tagjai, Kohán 
Nikolett énekművész, Rőder Iván 
csellóművész és Horváth Kornél zon-
goraművész valódi ünnepet varázsolt 
a Kúria barokk falai közé, méltó mó-
don a Himnusz születésnapjához.

Gáll

A Magyar Kultúra napja jegyében 
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RUHAOSZTÁS
RUHA ÁTVÉTEL
Ingyenes ruhaosztás- és átvétel lesz február 28-án 
és március 06-án 16.30-18.00 a karitászházban, a 
Szent István Főplébánia mellett, Fő út 71. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Címlapon
id. Peter Brueghel: A farsang és a böjt harca

Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri 
lakomázás, ünneplés fáradalmait, máris itt van a 
vízkereszt, elkezdődött a báli szezon, a farsang idősza-
ka. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet 
is elűzzük, virágvasárnapon pedig már a tavasz közeled-
tét ünnepeljük. A katolikus egyházi kalendárium szerint 
a farsang ünnepe vízkereszt (január 6.) és hamvazószerda 
(húsvétot megelőző 40. nap) közé esik, melyhez számta-
lan népi hagyomány kapcsolódik. A hagyomány szerint a 
hamvazószerdát megelőző nap (húshagyó kedd) a farsang 
utolsó napja, amikor még gátlástalanul lehet lakomáz-
ni, mivel azután kezdődik a húsvétig tartó böjti időszak. 
A népi kalendáriumban különleges nap a hamvazószerda 
utáni csütörtök, amikor felfüggesztették a böjtöt, hogy el-
fogyaszthassák a megmaradt farsangi ételeket: ez volt a za-
báló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök. Néhány éve – nagy 
sikerrel – a hazai éttermek újraélesztették ezt a hagyo-
mányt, és jelentős kedvezményekkel várják a vendégeket. 
A címlapon látható festményrészlet, id. Peter Brueghel: 
A farsang és a böjt harca, ezt az időszakot jeleníti meg a 
maga korában. 
Előtérben balra a farsangot megtestesítő kövér emberalak 
lovagol egy hordó tetején, kétoldalt egy-egy pástétomos 
fazék lóg kengyelként, fején furcsa tárgy látható, kezében 
nyársat tart. A hordót jelmezes alak tolja, válláról kolbá-
szok lógnak, a fején tölcsér. A díszkíséret tagjai is jelmezt 
viselnek, kezükben különböző hangszereket tartva. Vele 
szemben látható a Böjt alakja. A feje tetején egy méhkas 
látható, mely a böjti napokon fogyasztott mézre utal, ke-
zében lapátot tart, két sovány heringgel. Templomi széken 
ül, egy kis kocsi tetején, melyet egy szerzetes és egy apáca 
vontat. A szék mögött álló fazék a böjti napokon fogyasz-
tott kagylókkal és édességekkel van tele. A fogat mögött 
néhány gyerek vonul, kezükben fánkkal, pereccel vagy ke-
replővel. A sekrestyés a szenteltvizet viszi, a kocsma előtt 
komédiások adnak elő valami bohózatot, háttérben, kö-
zépen a nép buzgón készülődik a húsvéti ünnepekre, ta-
karítanak, ablakot mosnak. A népes jelenet megvilágítja 
a festő elbeszélő és leíró tehetségét, melynek segítségével 
rengeteg jelenséget és viselkedésmódot ábrázolt páratlan 
festői stílusában.

A mű eredetiben Bécsben látható a Kunsthistorisches 
múzeumban.

szerk.

DUNAHARASZTI HÍREK

Stand202 büfé a Nádor utcában, a

                          Mannheim zöldségbolt mellett. 

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

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

Mini Galéria

Márciusban a Mini Galériában SKARUPKA ISTVÁN a  
villamosmérnök-, informatikus– tanárból lett FESTŐ kiál-
lítását tekinthetik meg: „Életutam meghatározó állomásai: 
ÓZD: születésem helyén a kezdetek: Kárpáti Gusztáv fes-
tőművész, a Dési Huber István Képzőművész Kör veze-
tőjének biztatására kezdtem festeni. MISKOLC: tanulás 
és a munkás évek. Fejlesztőmérnöki, energetikusi, majd 
tanári és igazgatóhelyettesi munkakör mellett, a család és 
a hobbik /horgászat, kajakozás és festés/ voltak a megha-
tározók. Seres János festőművész a VASAS Képzőművész  
Kör vezetője, valamint a Miskolci Képzőművész Stúdióban 
való tagságom adott további lendületet a munkámhoz. Ki-
állítások, díjazások, média elismerések következtek. DU-
NAHARASZTI: e hangulatos kisváros nyugalmában való 
nyugdíjas lecsendesülés. A Dunaharaszti Művészetbarátok 
Körének csapata is segíti munkámat. Kiállítások, verse-
nyek, helyezések…” Skarupka István hitvallását elolvashat-
ják márciusban a könyvtárban!!
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Keresztény dzsembori
Idén január 19 – 26. között tartották a történelmi keresz-
tény egyházak az ökumenikus imahetet. Az ökumené gö-
rög szó, azt jelenti, hogy a „lakott föld”. A mai értelmezé-
sünkben a keresztények egységtörekvését jelenti. 
Az Anyaszentegyház az első pünkösd ünnepén született Je-
ruzsálemben. Majdnem ezer évig egységes volt, majd meg-
jelentek a különbözőségek. Odáig fajult a helyzet, hogy 
1054-ben megtörtént az egyházszakadás. Így jött létre a 
keleti és nyugati egyház. A keleti egyházak a bizánci rítust 
gyakorolták, míg a nyugatiak a latint. A keleti egyházak 
autokefál (szó szerint önfejű, azaz önálló) nemzeti egyhá-
zak lettek, a nyugati egyház a szétesett Római Birodalom 
romjain jött létre, azaz ráépült a birodalmi szervezetre. 
A városi, fővárosi papi – püspöki szervezeti hálózat nem 
szűnt meg a birodalmi közigazgatás összeomlásával. Róma 
püspökének volt hitele, tekintélye, bátorsága, tőle nem hi-
ába várták az irányítást, segítséget. Mindezekért hálából, 
elismerésül a nép atyjának és vezetőjének, pápának ismer-
ték el a római püspököt. Így ment ez nyugaton 1517-ig. 
A Németországból indult lutheri reformáció, bár eredeti 
szándéka nem ez volt, újabb egyházszakadást hozott. A 
folyamat nem állt meg. Minden egyház vallotta a Szenthá-
romságot, Krisztust Úrnak vallotta. A sok egység azonban 
sok-sok emberi dolog miatt nemhogy nem valósult meg, de 
még vallásháborúk, üldöztetések is voltak. Sok, akkor nem 
gyógyuló sebet ejtettek az egyházak. Így ment ez évszáza-
dokon át. 
Az egyházak egységéért 1740 körül Skóciában egy pün-
kösdi mozgalom, amely Észak-Amerikából indult, és célul 
tűzte ki az imádkozást minden egyházért,
minden egyházzal együtt. Első pislákoló gondolat, hogy 
keresni kellene a megbékélést, kiengesztelődést a szétsza-
kadt egyházak között. Nyolcvan évvel később James Hal-
dane Stewart lelkész kiadja javaslatait „A keresztények ál-
talános egysége és a Szentlélek kiáradása” címmel. 
1846-ban megalakult az Evangéliumi Aliansz. Ötven fele-
kezetből, több mint 900 résztvevő gyűlt össze Londonban. 
Megállapodtak abban, hogy minden év első teljes hetében 
imahetet rendeznek a Krisztusban hívők egységéért.
Magyarországon először 1886-ban hirdettek imahetet a 
Budapest Kálvin téri református gyülekezetben.
Az első, igazi áttörést jelentő esemény a II. Vatikáni Zsi-
naton született meg. Az ökumenizmusról szóló dekrétum 
hangsúlyozza, hogy az ökumenikus mozgalom lelke az 

imádság, és egyúttal szorgalmazza az imahét rendszeres 
megtartását. Évtizedek teltek el, mire ez a szándék meg-
valósult. Érthető a nehéz kezdés, hiszen annyi előítélet, 
távolságtartás volt a helyi egyházak között.
Dunaharasztiban éppen negyven éve tört meg a jég. Elő-
ször baptista, református lelkipásztorok szervezték meg az 
imádságos találkozásokat, majd az evangélikusok is csatla-
koztak. 1994 óta a katolikus közösség is aktív résztvevője 
az imahétnek. Nálunk Harasztiban az a rend honosodott 
meg, hogy az imahéten végiglátogatunk minden templo-
mot. ahol istentiszteleten hallgatjuk az Igét, és közösen 
imádkozhatunk. A több évtizedes hagyomány közelebb 
hozta a lelkészeket és a híveket is. A találkozásaink öröm-
telik, színesek, szívet melengetők. Minél inkább megismer-
jük egymást, annál nagyobb az egymás iránti megbecsülés, 
tisztelet, szeretet. Nem mellkékesen egy világméretű moz-
galom részesei is lehetünk. Várjuk a következő alkalmat!

Varsányi Ferenc
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Ha lesz időm, leírom
Biológia - kémia szakos tanárnőnk, Tóthné Zsebe Zsuzsan-
na javaslatára jelentkeztünk
” A gyermekek fődoktor bácsija - Egészségbiológiai tanul-
mányi verseny a prevencióról” című országos versenyre, 
ami a budapesti Semmelweis Egyetem Egészségtudomá-
nyi Karának és az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési 
Társaságnak a szervezésében került megrendezésre Heim 
Pál emlékére. A lelki egészség témában kellett egy har-
mincezer karakter hosszú pályamunkával jelentkeznünk. 
Az elődöntőbe 31 csapat nevezett be.
Versenydolgozatunk címe: „Ha lesz időm, leírom”. Témá-
ja az időbeosztás. Megoldást szerettünk volna találni egy 
minden korcsoportot érintő problémára. Mégpedig arra, 
amikor Pató Pál úrként mindent csak halogatunk. Több 
mint 160 diák töltötte ki az általunk készített tesztet (16-
19 éves korosztályban), és arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy az említett korcsoport kétharmada elégedetlen 
az alvással töltött órák mennyiségével. A diákok fáradt-
nak érzik magukat a mindennapokban, nem jut elegendő 
idejük a szabadidős tevékenységekre és a tanulásra sem. 
Ezt részletesebben a dolgozatban fejtettük ki. A diákok 
gyakori módszere a problémáik megoldására, hogy a fela-
dataikat kapkodva, rosszul oldják meg, az alváshiányukat 
hétvégén vagy szünetekben próbálják pótolni. Idejük rossz 
beosztása szorongással tölti el a megkérdezetteket, nehéz-
ségeket jelent a tanulásban és a társas kapcsolatokban. 
Kirívó esetekben gyógyszerekkel próbálják a frusztrációt 
csökkenteni. Megoldásunk a problémára egy napi- vagy 
hetirend, illetve beosztás, ami segít abban, hogy tudjunk 
tervezni, könnyebben oldjuk meg problémáinkat. (A meg-
oldásra tett kísérletek részletesebben a pályamunkában 
olvashatóak.)

Háromfős csapatunk a pályamunka elkészítése idejére 2 
főre redukálódott az egyik diák betegsége miatt. A teszt 
kiértékelése, a statisztika elkészítése több héten keresztül 
zajlott. A leadási határidő utolsó napjára készült el a ver-
senydolgozat. Szerencsésen bejutottunk a döntőbe. Itt a 
11 csapatból az első fordulóban kiemelkedő eredménnyel 
jutottunk be az első 6 csapatba, majd a legjobb 3 közé. 
Végül a második helyig sikerült eljutnunk. Nyereményként 
az első három helyezett egy közös szimulációs laborlátoga-
tást nyert, amire tavasszal kerül sor. A feladatokat nagyon 
érdekesnek, elgondolkodtatónak találtuk. A nagytekinté-
lyű zsűri és a szervezők is barátságosak voltak, a verseny 
nagyon jó hangulatban telt.

Horváth Luca 12.B, Nagy Trisztán 12.C

A versenyben részt vevő diákok az iskola biológia fakul-
tációs csoportjának kiemelkedő tagjai. Egy évvel ezelőtt 
kezdtük meg a versenyre való felkészülést, és a pályázati 
munka megírását. Kitartó munkájuk eredménye a verseny-
ben elért szép helyezés. Pályaválasztásukban is a biológia 
tudománya lesz a meghatározó a közeli jövőben!

Tóthné Zsebe Zsuzsanna, szaktanár

DUNAHARASZTI HÍREK

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

Vasárnap bővített svédasztal, ugyancsak 12-15 óra között: 3100 Ft/fő, gyermekeknek kedvezmény.
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Nádor Mikulás 
a Mese óvodában

Egyesületünk régóta tervezi valamilyen formában meglepni 
a gyerekeket Mikulás alkalmából, tavaly december 6-án ezt 
meg is valósítottuk, elvittük a Télapót a Mese óvodába. 
Nem kis vállalkozás volt ez számunkra, hiszen az óvodá-
ba 308 gyerek jár összesen. Egyesületünk tagjai vállalták 
a csomagok tartalmának beszerzését, összeállítását, sőt 
maga a Mikulás és két segítője is egy-egy egyesületi tagunk 
volt beöltözve, s minden kisgyereknek egyesével adták át 
saját csomagját. 
A gyerekek minden csoportban hatalmas szeretettel és vára-
kozással köszöntötték a Mikulást! Különbözőképpen készül-
tek, voltak csoportok akik rajzokkal várták, volt ahol levest 
főztek neki, süteményt, teát kapott több csoportban, volt 
ahol a gyerekek répát küldtek a rénszarvasoknak, és ugye 
sehol nem maradhatott el a sok-sok Mikulás versike és dal. 
Sőt az egyik csoport még táncra is perdítette a Télapót. 
Egyszóval remek délelőtt volt számunkra, a gyerekek ar-
cát nézve ismét bebizonyosodott számunkra, hogy adni 
jobb, mint kapni! A sok pozitív visszajelzés alapján 
mondhatjuk, hogy a gyerekeknek és óvónéniknek is na-
gyon nagy élmény volt! 
Reméljük ebben az évben is valami hasonló dologgal ked-
veskedhetünk Dunaharaszti kisgyermekeinek! 

Nádor egyesület

Táncház
Haraszti Magyar Táncház a Művházban, február 14-én, 
pénteken, este 6-9-ig! Moldvai, valamint magyarorszá-
gi és erdélyi táncok, tanítással!
Játszik Rigó Marci és zenekara, és a Csenderítők
Belépés: felnőtteknek 500.- Ft/fő, becsületkasszával
További információk, és képek a Haraszti Magyar 
Táncház FB oldalunkon
Gyertek egyedül, párban, családdal..., tánc lesz, jó lesz!

Várjuk a magyar néptánc iránt érdeklődő 3-14 éves 
korú Gyermekeket is, folyamatos csatlakozással a Csil-
lagszeműek Dunaharaszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban 
(Erzsébet u.21.).

Próbanaptár és további információk a Csillagszemű-
ek Dunaharaszti FB oldalunkon, vagy hívj minket a 
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a 
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!
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DUNAHARASZTI HÍREK

ÁLLAMPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS
SZEMÉLYI-, ÉS LAKÁSHITELEK
Dunaharaszti, Dózsa György u. 14/a

06-24-260-006,      06-30-247-0156
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2019. november hónapban 
elhunytak neve és életkora
Misek Pálné  élt 77 évet
Dr. Helméczy Mátyásné élt 87 évet
Varsányi Istvánné élt 86 évet
Bagaméri Menyhértné élt 77 évet
Pongrácz Ernőné élt 95 évet
Horváth Lajosné élt 71 évet
Együd József  élt 76 évet
Ujszászi Józsefné élt 69 évet
Haboczky Lajosné élt 82 évet
Kiss Brigitta  élt 40 évet
Veres László  élt 71 évet
Schwarz Ildikó Márta élt 59 évet
Major József Tibor élt 72 évet
Simon Istvánné  élt 63 évet
Kormos János  élt 85 évet
Sponga Mihályné élt 83 évet
Barcsi Roland  élt 21 évet
Mesterházy Márta élt 64 évet
Bölcskei Imréné  élt 84 évet
Komáromi Józsefné élt 87 évet
Hauser Nándorné élt 92 évet
Szalka Mihály  élt 83 évet
Bauer Mátyás  élt 86 évet
Répási Károlyné élt 87 évet
Trembeczkiné 
Hégner Margit  élt 50 évet

2019. december hónapban 
elhunytak neve és életkora
RáczJenő  élt 76 évet
JakabGusztáv  élt 45 évet
Schnabel Sándor élt 58 évet
Losonczi Jánosné élt 83 évet
Szabó Jenőné  élt 87 évet
UlbertÁdám  élt 63 évet
Kun Imréné  élt 70 évet
KovácsZsigmond élt 78 évet
Losonczi István  élt 63 évet
WágnerGyuláné  élt 59 évet
KosztoványiGyula élt 51 évet
Hencz Zoltánné  élt 89 évet
Fülöp Józsefné  élt 75 évet
SteerNorbert  élt 44 évet
HelleFerenc  élt 80 évet
Kurucsai Árpád Imre élt 65 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani a roko-
noknak, a barátoknak és az ismerősök-
nek, akik Kovács Zsigmondot 2019. de-
cember 8-án utolsó útjára elkísérték.

A Gyászoló Család

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. novemberben születet-
tek névsora
Volczér Simon  11. 01.
Nyári Petra Vivien 11. 03.
Rötzer György  11. 05.
Nagy Norbert Ádám 11. 08.
Mezei Gergő  11. 09.
Bajnok Patrik  11. 11.
Mathews Emily  11. 11.
Daróczy Janka  11. 12.
Tompos Barnabás 11. 12.
Árdánházi Ábel András 11. 18.
Kiss Dorka Léna 11. 20.
Czakó Dóra  11. 20.
Almásy Adél  11. 25.
Movrin Mira  11. 25.
Lovasi Laura  11. 27.
Barna Bíbor Anna 11. 28.
Gajdics Kende  11. 28.
Hipszki Levin  11. 28.
Virág Máté Olivér 11. 29.

2019. decemberében szüle-
tettek névsora
Desztics Adél  12. 03.
Dénes Laura  12. 03.
Holczer Olivér  12. 03.
Drscsák Ákos  12. 04.
Szuhár Dáriusz  12. 04.
Péter Léna  12. 05.
Pirger Ármin  12. 05.
Golcs Lilien Eliza 12. 09.
Mohácsi Mia  12. 09.
Tóth Boglárka  12. 10.
Mózsi Kristóf  12. 11.
Holubán Márton 12. 15.
Agócs Dániel Péter 12. 16.
Nóthóf Julianna  12. 16.
Csorvási Villő  12. 17.
Hermn Gergő  12. 17.
Kukucska Balázs 12. 17.
Wágner Patrik  12. 17.
Sándor Bianka  12. 18.
Simó Bella Léna 12. 18.
Fischer Márk  12. 19.
Geyerhosz Laura 12. 19.
Gombár Nara  12. 19.
Kreisz Soma Erik 12. 19.
Szegedi Laurent Dávid  12. 19.
Kollár Dániel  12. 23.
Lukács Laura  12. 26.
Szováti Lili  12. 26.
Török Marcell  12. 26.
Mészáros Laura  12. 30.
Szilágyi Krisztián 12. 31.
Augusztusiból kimaradt:
Máté Viola  08. 15.
Októberből kimaradt:
Földesi Léna  10. 20.

Közélet
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DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti, Fő út 65.

25 éve már a lakosság és a cégek szolgálatában!

 

WWW.LEEB.HU

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

E-mail: iroda.leeb@gmail.com

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

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

A DÖNTŐ LÉPÉS AZ ÖNÉ, MI SZAKÉRTELMET ADUNK MÖGÉ!

Áldott, Békés Karácsonyt és
Boldog Új Évet kívánunk! 
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TEJNAP 

Január második hetében ellátogattak a Kőrösi iskolában a 
Tejszívesek és berendeztek egy interaktív kiállítást iskolánk 
aulájában. Először is leültünk kényelmes babzsákokra, és 
beszéltek nekünk az egészséges táplálkozásról, a tej feldol-
gozásáról és arról, hogy naponta igyunk meg legalább két 
pohár tejet. Ez azért fontos, mert a tejben olyan vitaminok 
és nyomelemek vannak, amelyek a szervezetünk számára 
létszükségletűek. Ilyen például az A, B, C, D, K vitamin, a 
magnézium és a kálcium, ami beépül a csontjainkba, ízüle-
teinkbe.  Megtudtuk, hogy tárolás szempontjából háromféle 
tej kapható: a friss tej, az ESL tej és az UHT tej. Meg-
kérdeztem anyukámat, és kiderült, hogy mi az ESL tejet 
szoktuk vásárolni. Most már azt is tudom, hogy az, amin 
Tejszív logó van, az biztos, hogy magyar tehéntől szárma-
zik. Az ismertető után különböző pontokon játszhattunk, 
kipróbálhattuk milyen tehenet fejni, persze nem igazi tehé-
nen, de így is szórakoztató volt megfejni Rozit, a műtehe-
net. VR szemüvegekkel virtuálisan rakhattunk fel Tejszív 
matricákat a tejtermékekre és egy terepasztalon kisautókkal 
is versenyezhettünk. Nekem az tetszett a legjobban, hogy 
jól éreztük magunkat és még tanultunk is. A legeslegvégén 
kaptunk még egy kis meglepetést is, egy tejesdobozhoz ha-
sonló, hajtogatható ceruzatartót.                                                                                               

Tóth Hanna 6/B

Az előadás első részében megtudtuk, miért jó a tej, ami 
a második legegészségesebb folyadék, amit választhatunk. 
Sok vitamin és ásványi anyag van benne, amik segítik a 
csontok növekedését és egészségünk megőrzését. Megtud-
tuk, hogy melyik fajta tej mennyi ideig tartható el. A friss 

tej hűtve körülbelül 3 napig, az ESL tej körülbelül három 
hétig tartható el hűtéssel, az UHT tej 3-6 hónapig hűtés 
és tartósítószer nélkül is friss marad. A legjobban az élet-
hű tehén tetszett mindenkinek, amit meg lehetett fejni, de 
voltak még számítógépes játékok, játék versenyautók, VR 
szemüvegek, amelyeknél matricákat kellett ráhelyezni a tej-
termékeket szállító autókra. Arról is beszéltek a bemutatón, 
miért fontos hazai származású tejtermékeket fogasztani. Ha 
csak magyar tejet iszunk, akkor akár 28.000, külföldi tej-
terméket szállító teherautóval kevesebb jön az országba, és 
ezzel is óvjuk a környezetünket. A magyar tejeket onnan 
lehet felismerni, hogy hogy Tejszív címke van rajtuk. 

Gurney Lisa Barbara, 6 b. 

KOSÁRLABDA

Január 13-án, Törökbálinton, iskolánk III. korcsoportos 
kosárlabda csapata ezüstérmet szerzett. A csapat tagjai: 
Mayer Máté, Levente Márton, Fehér Ádám, Gyergyai 
Máté, Dóra Barnabás,   Simon Balázs, Szekeres Zalán, 
Bakó Bendegúz, Benczédy Kolos, Mezei Máté, Nikl Bálint.
Ezúton is szeretnénk gratulálni nekik!

IV korcsoportos fiú kosárlabda csapatunk bronzérmet 
szerzett a diákolimpián. Gratulálunk nekik. Csapat tagjai: 
Seregély Balázs, Fehér Ádám, Mayer Máté, Deli Zsombor, 
Levente Márton, Magyar Gergő, Bugovics Bálint, Lakatos 
Zalán, Deák Benedek, Gyergyai Máté

Mohay György testnevelő
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Hivatalos Google 
partnerek vagyunk!

Weblapkészítés
  Online Marketing
          Grafikai munkák
www.company-365.com

Számtalan Dunaharaszti referenciával és ajánlással!

A következő fogalmak bizonyá-
ra mindenki számára ismerősen 
csengenek: klímavédelem, ökoló-
giai lábnyom, megújuló energiák, 
környezetvédelem, légszennyezés, 
atomenergia. Mivel napjainkban 
ezek egyre nagyobb hangsúlyt kap-
nak mindennapi életünkben is, úgy 
gondoltuk, hogy a pályaorientációs 
nap keretében a Paksi Atomerőmű 
működésével és annak meghatározó 
szerepével ismertetjük meg tanuló-
inkat. 
Már a tanév elején hozzákezdtünk a 
2/d és 3/a osztályos diákjainkkal a 
kirándulás előkészítéséhez és szerve-
zéséhez. Ennek keretében nemcsak 

környezetismeret órákon beszélget-
tünk ezekről a témákról, hanem 
meghívtuk előadónak Seper Tamást, 
az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karának óraadó tanárát, 
hogy a gyerekek aktív bevonásával 
és az ő életkori sajátosságaiknak 
megfelelő szintű felkészítő elődadást 
tartson az atomerőmű kiemelt 
fontosságáról. Nagy lelkesedéssel és 
kíváncsisággal fogadták Tamás bá-
csit, aki örömmel válaszolt a sok 
okosan feltett kérdésre és rajzos 
magyarázatokkal bővítette ismere-
teiket.
A megfelelő előkészítés után, másnap 
reggel nagy izgalommal vágtunk neki 

az útnak. Két óra múlva megérkez-
tünk kirándulásunk első állomásá-
ra, a Paksi Atomerőmű Tájékoztató 
és Látogatóközpontjába, ahol már 
nagy szeretettel várták csoportunkat 
a felkészült tárlatvezetők. Az itt 
látható interaktív, ember- és ter-
mészetközpontú kiállítás az atom-
energiát a hétköznapok világában 
helyezi el, könnyen értelmezhető, 
játékos panelek, ábrák és makettek 
segítségével. A gyerekek például ak-
tívan részt vehettek az energiater-
melésben egy arra átalakított kerék-
pár segítségével. Megismerkedhettek 
az atomenergia kutatásában és fel-
használásában kiemelkedő szerepet 
játszó magyar tudósokkal és más 
Nobel-díjas fizikusok nevével és pá-
lyafutásával. 
Túránk végén kiderült, hogy a Mi-
kulás is járt itt és hagyott a gyere-
keknek meglepetést és akik aktívan 
szerepeltek még plusz ajándékkal is 
gazdagodtak. 
Második állomásunk az Atomener-
getikai Múzeumba vezetett, ahol 
szintén színvonalas tárlatvezetést 
kaptak nebulóink és különböző ér-
dekes kísérletekben vehettek részt és 
bővíthették tudásukat
. Vendéglátóink kézműves foglal-
kozással is készültek. A sok új is-
meretanyaggal felvértezve, kicsit 
fáradtan indultunk haza. Szívből 
ajánljuk mindenkinek ezt az egyedi, 
rendkívül érdekes programot.                

Csegeiné Kovács Erzsébet 
és Kun  Anita osztályfőnökök
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 SAJTÓKÖZLEMÉNY

KORSZERŰSÍTETTÉK AZ A3-AS BELVÍZI CSATORNÁT Dunaharaszti 
Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium által meghirdetett települések 
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztését célzó pályázaton 
294,60 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, az A3-as belvízel-
vezető csatorna korszerűsítésére. A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósítá-
sához nyújtott célzott pénzügyi támogatásból támogatott projekt kivitelezési 
munkái 2018. szeptember 17-én kezdődtek, és 2019. október 17-én fejeződtek 
be. A pályázati felhívás céljainak megfelelően, a fejlesztés az önkormányzati 
tulajdonban lévő belterületi csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási 
rendszer korszerűsítése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, 
belvíz-elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme 
a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A projekt kizárólagosan a 
nyílt vízelvezető csatorna elégtelen kapacitásának megszüntetésére és az elön-
tésekből származó károk kiküszöbölésére szolgál. Az A3 belvízelvezető a város 
területének kétharmadáról biztosítja a vizek elvezetését. A projekt során 20-
30m hosszú szakaszoként ideiglenesen víztelenítették a csatornát, kikotorták a 
növényzettel benőtt hínáros-nádas, iszapos réteget, eltávolították a növényze-
tet, és egy új, szélesebb, jobb lejtésű burkolatot alakítottak ki. A fejlesztésnek 
köszönhetően 34 cm-el alacsonyabban tud levonulni a mértékadó árhullám, és 
a vízsebesség is megnövekedett. Így visszaduzzasztás nem alakulna ki, és az 
elöntések elkerülhetők. Egyúttal kapacitástartalékok is keletkeztek, mely elen-

gedhetetlen a város további fejlődéséhez.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

HIRDETMÉNY
Kérjük hogy a Dunaharaszti Temető Területén lévő valamennyi 1995. December 31-ig koporsósan 
temetett, szimpla és dupla sírhelyek, valamint a 2010. december 31-ig elfoglalt urnafülkék és urnasírok 
újraváltására a temető irodájában jelentkezzenek !
A sírhely 25 éves lejárati ideje az utolsó koporsós temetéstől számít.
A sírhelyekbe történő urna illetve exhuma behelyezése a sírhely lejárati idejét nem hosszabbítja meg.
Urnafülkék és urnasírok esetében az első urna behelyezésétől számít a 10 éves lejárati idő.

MÁSODIK 
HARASZTI BÖRZE
Időpont: 2020. március 14, 9-13 
óra között.
Helyszín: Dunaharaszti Városi 
Művelődési Ház.
28 árus várja Önt és kedves családját 
termékek széles választékával - ga-
rázsvásár jelleggel és városunk alkotó 
csoportjainak kézműves kirakodó vá-
sárával.
A belépés díjtalan! 

KÖSZÖNET 
NYILVÁNÍTÁS! 
Az Alsófalusi nyugdíjas klub köszöne-
tét fejezi ki a Dunaharaszti Polgármes-
teri Hivatalnak és a Ruff pékségnek a 
2019 évi támogatásukért. Támogatá-
sukkal sok kellemes programot tud-
tunk szervezni. Egyúttal köszönjük az 
Önkormányzati dolgozók kedvességét 
és szolgálatkész hozzáállását az ügye-
ink intézéshez.

Alsófalusi nyugdíjas klub
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Délelőtt  óra9
A Nomád kempingben

Kizárólag káposztás ételek versenye 

Jelentkezés: Janák Farkas 06 30 469 9207

Lehel Endre 06 20 385 03 44 .                     .

Farsangi jelmezverseny, 
csapatonként minimum 1 ember részvételével...

K3
Február 22

DUNAHARASZTI HÍREK

PÁLYÁZAT
Dunaharaszti Területi Gondozási Központ a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat területi 
védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű köz-
alkalmazotti jogviszony 2020. március 01 – 2021. március 01.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Dó-
zsa György út 24.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 
49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározott vé-
dőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, védőnői szakon szerzett diploma,
- Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett személy,
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség,
- Nem pályakezdő esetén regisztrációs kártya, egészségügyi 
könyv.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: védőnői szakmai ta-
pasztalat,
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű szakmai elkötelezett-
ség, kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő kész-
ség, pontos, precíz munka,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: is-

kolai végzettséget igazoló okirat másolata, részletes, fény-
képes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 90 napnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány, működési nyilvántartási kár-
tya másolata, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképes-
séget kizáró részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság 
hatálya alatt, nyilatkozat arról, hogy a döntést előkészítő 
bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyil-
vános vagy zárt ülésén történjen.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal be-
tölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 
február 14. A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Szatmári Judit nyújt, a 06-70/491-2368 -os te-
lefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dunaharaszti Területi Gon-
dozási Központ címére történő megküldésével (2330 Duna-
haraszti, Batthyány utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő
vagy Személyesen: 2330 Dunaharaszti, Batthyány utca 2. 
vagy 2330 Dunaharaszti Dózsa György út 24.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot az intézmény vezetője és a csoportvezető vé-
dőnő véleményezi, és a pályázati határidő leteltét követően 
bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Dunaharaszti Város Honlapja és Dunaharaszti Hírek havilap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör határozott időtartamra szól, négy hónap pró-
baidő kikötésével.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
http://dunaharaszti.hu/ honlapon szerezhet.

Dunaharaszti - 2020. február 21



DUNAHARASZTI HÍREK

DUNAHARASZTI
SPORTCSARNOK

Február 22. szombat
9:00-17:00 Halom kupa - Nemzetközi 
utánpótlás és para-karate verseny
Február 23. vasárnap
13:00 DMTK - KIKI SKFT NBII-es 
felnőtt, férfi kézilabda mérkőzés              
15:00 DMTK - KIKI SKFT III. osztá-
lyú ifjúsági, férfi kézilabda mérkőzés

Február 29. szombat
Polgármesteri bál 

Március 6. péntek
20:30 DMTK - TFSE NBII-es felnőtt, 
férfi kosárlabda mérkőzés

Március 8. vasárnap
13:00 DMTK - Abonyi KC NBII-es 
felnőtt, férfi kézilabda mérkőzés 
15:00 DMTK - Abonyi KC III. osztá-
lyú ifjúsági, férfi kézilabda mérkőzés
            

Küzdelmes évet zártunk! Eltelt megint egy év, és megint 
számot vethetünk az év teljesítményében, amit az eredmé-
nyeinkben mérnek. Idén jobban rá mozdultunk a profi ver-
senyekre, mint az amatőr verseny sorozatra. Sőt! Most az 
év legkomolyabb gáláin vettünk részt, ami sokkal nagyobb 
nyilvánosságot kapott mint akármilyen világverseny. Kezde-
ném a március elején már hagyománynak számító Kempo 
Világkupát, ahol Gulyás Dániel Full kontaktban aranyérmet 
szerzett. Még márciusban részt vett egyesületünk Felföl-
di Szabolcs részvételével a Karate Maratonon. Jött április, 
a SPÁRTAI GLADIÁTOROK ÉJSZAKÁJA. Ezen a gá-
lán Felföldi Szabolcs verte meg óriási küzdelemben ( 1x15 
perc, és 5 perc hosszabbítás ) a nála 2 fejjel nagyobb, 25 
kg-al nehezebb Jani Istvánt Szegedről. Májusban szintén 
Felföldi Szabolcs mesterünk lerakta a 4. DAN-os vizsgáját. 
Jött a nyár, most edzőtábor nélkül, de nem szüneteltettük az 
edzéseket, amit az Augusztus 20-i harcművészeti bemutatón-
kon is bemutattunk. A szeptemberi Szigethalmi, és az októberi 
Kempo Nemzetközi versenyek pénz hijján sajnos elmaradtak. 
Ám októberben két harcosunk is ringbe szállt a SPÁRTAI GLA-
DIÁTOROK ÉJSZAKÁJA 2-őn a Nemzeti Sportcsarnokban.  
Egy új tanítványunk Szekeres Kristóf debütált MMA-
ban, Felföldi Szabolcs meg főmérkőzést vívott a jelen-
legi bajnokkal Kálucz Martinnal. Kristóf alulmaradt a 
nála sokkal tapasztaltabb versenyzővel Szilágyi Áron-
nal szemben. Szabolcs picivel, de pontozással kapott ki a 
nála 16 évvel fiatalabb bajnokkal szemben 1x10 percben.   
Decemberben jött az év utolsó Profi gálája Ózdon a Spartan 
Kupa. Felföldi Szabolcs egy régi tanítványa volt itt érdekelt 

K-1-ben Pogár Máriusz Egerből. Máriusz szépen irányította 
a meccset, végül az 1. menet utolsó 5 másodpercében 
egy gyönyörű forduló rúgásból KO győzelmet aratott. 
Kemény év volt, de megérte! Idén új, főleg gyere-
kekből álló csapatot csinálunk. Ha akarsz a csA-
patunk tagja lenni, akkor szeretettel várunk.   
Cím: Dunaharaszti Fő út 47 DUNAHARASZTI KEM-
PO SPORT EDZŐTEREM ( a Felföldi-Guminál ) 

Tel:06-30-9-902-354 
KÍVÁNOK MINDENKINEK KÜZDELMES, DE ERED-
MÉNYES ÉVET JÖVŐRE! 

DUNAHARASZTI KEMPO SPORT

KEMPO HÍREK
Dunaharaszti - 2020. február22



7ules.skoda.hu
A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása: 

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

 kibocsátása: 131–167 g/km

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak 
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi 
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. 
A 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 400 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

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

5 920 000 Ft-tól
Már akár

PORSCHE M5  
1238 Budapest, Szentlőrinci út
www.porschem5.hu
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Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

Az új Passat és Passat Variant  
Nyugodtan legyen elfoglalt

Az új We Connect funkció segít benne
Az új Passat és Passat Variant modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfo-
gyasztása: 1,3-7,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 29-198 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 jármű-
típusok 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 gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget 
tartalmazhat.

  Úton az önvezetés felé.
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