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2020. március 15-én  11.00 órakor    

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

mindenkit a  Petőfi Sándor szobornál

Ünnepi beszédet mond: Karl József alpolgármester

Ünnepi műsor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjainak közreműködésével

Koszorúzás 

Március15

Fotó: Teszár Ákos



2330 Dunaharaszti
Arany János utca 3.

Tel.:+36-70 364 4234

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

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

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

Már 23 éve 
számíthat ránk!

Már 23 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

 NYÁRI BRUTTÓ ÁRAS AJÁNLATAINK ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL

Parga    
Lefkada   

Nei Pori   

Paralia    

Olympic Beach  
Chalkidiki   
Sarti    

Karpathos   
Kréta    

Rodosz    

Zakynthos   
Costa Brava   
Fuerteventura  
Gran Canaria   
Tenerife   
Török Riviéra   
Tunézia   
Egyiptom, Hurghada  
Egyiptom, Marsa Alam 
Egyiptom, Sharm el Sheikh 
Madeira   

06.29-07.08.   busz, 2 fős stúdió, önellátás   
06.30-07.07.   egyéni, 2 fős stúdió, önellátás 
06.29-07.08.   busz, 2 fős stúdió, önellátás   
06.23-30.   egyéni, 2 fős stúdió, önellátás 
06.22-07.01.   busz, 2 fős stúdió, önellátás  
     06.22-07.01.   busz, hotel 3*, reggeli  
06.23-30.   egyéni, 2 fős stúdió, önellátás 
06.22-07.01.   busz, 2 fős stúdió, önellátás  
     06.29.07.08.   busz, hotel 3*, félpanzió  
06.29-07.08.   busz, 2 fős stúdió, önellátás  
06.19-28.   busz, 2 fős stúdió, önellátás  
06.20-27.   egyéni, 2 fős stúdió, önellátás 
06.19-28.   busz, 2 fős stúdió, önellátás  
06.25-07.02.   repülő, 2 fős stúdió, önellátás 
06.21-28.   repülő, 2 fős stúdió, önellátás 
     06.24-07.01.   repülő, hotel 4*, all inclusive 
06.25-07.02.   repülő, 2 fős stúdió, önellátás  
     06.25-07.02.   repülő, hotel 4*, félpanzió  
06.24-07.01.   repülő, hotel 3*, reggeli  
06.25-07.02.   repülő, hotel 3*, félpanzió  
06.30-07.07.   repülő, hotel 3*, all inclusive 
06.30-07.07.   repülő, hotel 3*, félpanzió  
06.26-07.03.   repülő, hotel 3*, reggeli  
06.26-07.03.   repülő, hotel 5*, ultra all inclusive 
06.26-07.03.   repülő, hotel 4*, all inclusive 
06.22-29.   repülő, hotel 5*, all inclusive 
06.21-28.   repülő, hotel 5*, all inclusive 
06.19-26.   repülő, hotel 4*, all inclusive 
06.24-07.01.   repülő, hotel 4*, reggeli  

88.900 Ft/fő 
56.000 Ft/fő 
82.900 Ft/fő 
34.000 Ft/fő 
51.900 Ft/fő
     108.900 Ft/fő
39.000 Ft/fő
57.900 Ft/fő
     99.900 Ft/fő
62.900 Ft/fő
89.900 Ft/fő
45.000 Ft/fő
61.900 Ft/fő
143.900 Ft/fő
148.900 Ft/fő
     276.300 Ft/fő
152.800 Ft/fő 
     212.800 Ft/fő
169.900 Ft/fő
267.300 Ft/fő
328.000 Ft/fő
316.000 Ft/fő
293.800 Ft/fő
237.800 Ft/fő
185.700 Ft/fő
214.700 Ft/fő 
237.300 Ft/fő 
220.800 Ft/fő 
281.400 Ft/fő

Az ár tartalmazza: jelzett közlekedést, repülős út esetében illetéket, megnevezett szállást
megadott ellátással, magyar asszisztenciát, transzfereket Az ár nem tartalmazza: sztornó- és

utasbiztosítást, fakultatív programokat, esetleges vízumot
Ajánlatkéréseiket az info@steptravel.hu e-mail címen

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

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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DUNAHARASZTI HÍREK

Ütem szerint épül a 
Felnőtt Orvosi Rendelő

Már a belsőépítészeti munkák folynak 
az újjászülető intézményben. Febru-
árban megkezdődik a Damjanich ut-
cai parkolósáv építése is.Dr. Szalay 
László polgármester a januári képvise-
lő-testületi ülésen, majd a február 10-
én tartott közmeghallgatáson számolt 
be a város közvéleményének az orvosi 
rendelő beruházásról. A kívül-belül 
megújuló intézményben jelenleg a 
belső szakipari (gépészet, elektromos, 
burkolás stb.) munkák folynak, aláfű-
tött fóliázás alatt a külső hőszigetelési 
munkák is megkezdődtek. Az épület 
határidőre el fog készülni, ezt követi 
majd a bútorok, az informatikai, va-
lamint az orvosi eszközök beszerelése.
Emlékeztetőül arról, milyen szolgálta-
tások működnek majd a bővített-fel-
újított épületben:
- hat darab háziorvosi rendelőhelyi-
ség, külön asszisztensi irodákkal;
- három fogászati rendelő;
- az orvosi ügyelet (ügyeleti szoba, 
megfigyelő-fektető szoba, pihenőszo-
ba, elkülönítő);
- vérvételi hely;
- váróhelyiségek, mosdók, akadály-
mentes mosdó, lift, lépcsőház, sze-
mélyzeti öltözők, teakonyha.
A felső szintet úgy alakítják ki, hogy 
a praxisok további bővítésének lehe-
tősége is adott. Az épülethez akadály-
mentes rámpa csatlakozik majd, az 
utcában pedig parkolók épülnek. És 
ami még nagyon fontos: a szemközti, 
a visszaköltözést követően felszabadu-
ló épületben (Damjanich u. 23.) végre 
méltó elhelyezést nyer majd a kibő-
vült Védőnői Szolgálat.

Figyelem! 

Hamarosan megkezdődik a Sport-szi-
get fáinak éves karbantartása
Tisztelt dunaharaszti lakosok! Ezúton 
tájékoztatjuk Önöket, hogy február 
hónapban megkezdődik a Sport-szige-

ten a teniszpályához vezető út men-
tén, illetve a parkerdőben a sétányok 
mentén, valamint a játszótér környe-
zetében a balesetveszélyes fák szak-
szerű éves karbantartása. A karban-
tartás során a kiöregedett, korhadt 
fák kivágása mellett egyes fák ifjítása 
és szárazág-gallyazása történik meg. 
A kivágott fák pótlását tavasszal vé-
gezzük el. Dunaharaszti Polgármeste-
ri Hivatal
A munkálatok ideje alatt kérjük a 
tisztelt lakosság türelmét és megérté-
sét!

Közmeghallgatás

A megszokott konstruktív légkörben 
zajlott az idei közmeghallgatás a Jó-
zsef Attila Művelődési Házban. Dr. 
Szalay László polgármester beszámo-

lóját követően mindenki feltehette 
kérdéseit a város vezetőjének. A kér-
dések, felvetések eléggé sokrétűek vol-
tak: érintették a kerékpárutak ügyét 
éppúgy, mint a Duna-part, a vasúti 
bővítés, a gyalogátkelők, a faülteté-
sek, a játszóterek, vagy a körforgalom 
témáját. A polgármester igyekezett 
megfelelni mindezekre, majd - a kér-
dések elfogytával - egy óra múltán be-
zárta a meghallgatást.
Egy fontos dologban már néhány 
óra elteltével sikerült lépni: az Ön-
kormányzat által kezdeményezett 
tárgyalások eredményre vezettek, a 
Volánbusz visszaállítja a - harasztiak 
számára hátrányosan megváltoztatott 
- régi menetrendet.

AZ ADÓCSOPORT 
TÁJÉKOZTATÁSA

Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, 
hogy az eddigi gyakorlattól eltérően 
adószámla  értesítőjüket 2020. évtől 
már csak egyszer küldjük ki. Ez azt 
jelenti, hogy nemcsak a március 15. 
napjáig fizetendő csekkeket fogja tar-
talmazni a boríték, hanem a szeptem-
ber 15. napi esedékességű csekkeket 
is. Kérjük, ennek figyelembevételével 
fizessék meg az adót, illetve a később, 
szeptember 15. napján fizetendő ösz-
szegeket tartalmazó csekkeket  őriz-
zék meg. Természetesen, amennyiben 
egyszerre kívánják befizetni az I. és II. 
féléves adót, annak sincs akadálya, az 
összeg jóvá íródik.

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportja

ÖNKKORMÁNYZATI HÍREK
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DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2020. február 24-én megtartotta sorban 
következő rendes ülését. Dr. Szalay László polgár-
mester beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak 
főbb eseményeiről:

- A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal alapító ok-
iratán a Magyar Államkincstár által kezdeményezett 
technikai módosításokat végrehajtották.
- A veszélyes fák metszési munkái megkezdődtek.
- Megtörtént az óvodák és a köztéri játszóeszközök 
felülvizsgálata, melynek eredményeként elkezdődtek 
a szükséges javítások és pótlások.
- A Szánkózódomb megrongált korlátrendszerének ja-
vítása is megkezdődött.
- Elkezdték a külterületeken illegálisan elhelyezett 
szemét, lom összegyűjtését és elszállítását.
- A Felnőtt Orvosi Rendelő külső homlokzati színe-
zése megtörtént, jelenleg a külső rámpa építése, vala-
mint melegburkolási és szerelvényezési munkák foly-
nak. Március második hetében kezdődik a rendelőhöz 
kapcsolódó utcai parkolók kiépítése.
- A Rákóczi Iskola melegítő konyhájának és ebédlőjé-
nek a használatbavételi engedélyét megkaptuk, már-
cius 2-tól a Junior Zrt. üzemelteti a konyhát. 
- A Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása fo-
lyamatban van.
- A Gyermekorvosi Rendelő belső, mészkőzúzalékos 
parkolójának javítása megtörtént.
-Önkormányzati kezdeményezésre, de a témában érin-
tett állami szervek, civil- egyházi, oktatási- és egész-
ségügyi szakemberek közreműködésével megalakult a 
Dunaharaszti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. 

Ezt követően a napirendi pontokat tárgyalta a Kép-
viselő-testület. Átvezették a 2019. évi költségvetés 
módosításait, megszavazták a több évre előre szóló, 
ún, kitekintő határozatot, döntöttek arról, hogy el-
lenérték nélkül az állam rendelkezésére bocsátják azt 
az ingatlant, ahol az új iskola épül majd fel, elfogad-
ták a Városi Könyvtár munkájáról szóló beszámolót, 
valamint a polgármester szabadságolási ütemtervét.
Az ülés legfontosabb napirendi pontja Dunaharaszti 

2020. évi költségvetésének tárgyalása volt. A rendele-
tet – több vitás kérdés áttárgyalását követően – egy-
hangú szavazással fogadta el a testület. 
Dunaharaszti bevételeit alapvetően határozzák meg 
a helyi adók, legfőképpen az iparűzési adó, miközben 
egyre kisebb részt képvisel az állami hozzájárulás. A 
város mozgásterét tehát erősen befolyásolják a köz-
ponti döntések, ezért most is mértéktartóan, erőhöz 
mérten terveztek a város vezetői és a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai. A fő szempont az volt, hogy 
Dunaharaszti működése hitelfelvétel nélkül biztosít-
ható legyen, miközben beruházásokra is jusson forrás.
Ennek a célnak továbbra is sikerül megfelelni. A vá-
ros pénzügyi helyzete stabil, a fejlesztések világos 
koncepció mentén történnek.
Melyek ezek a fejlesztések? Dunaharasztin ebben az 
évben elindul egy új iskola (az állammal közösen) 
és egy új óvoda (a Református Egyházzal közösen) 
megvalósítása a tervezési szakasszal, miközben az 
Önkormányzat pályázatot adott be egy új bölcsőde 
felépítésére is. Elkezdődik a Napközis Tábor felépíté-
se a Sport-szigeten.
Az Önkormányzat beruházásában elkészül a Felnőtt 
Orvosi Rendelő felújított, modern épülete. A terve-
zett átadás már az első félévben megtörténik. A város 
több pontján végeznek el majd járdaépítési-, csapa-
dékvíz-elvezetési és egyéb munkálatokat, folytatódik 
a Zöldharaszti program (lakossági faültetés, parképí-
tés), valamint az Okosharaszti projekt (e-városom, 
Haraszti kártya). Kerékpárutak, gyalogátkelők és 
parkok tervezésébe fog a város, miközben fejleszti 
játszótereit is.
Az Önkormányzat fejleszti és fenntartja intézménye-
it, folytatja egészségügyi és szociális programjait, tá-
mogatja a civil szervezeteket és a nemzetiségi önkor-
mányzatokat.
A költségvetés tervezetében jelentős tétellel jelent meg 
az a szándék, hogy az Önkormányzat ebben az évben 
is vásárol ingatlanokat, ezzel gyarapítva a város va-
gyonát. Ennek fedezete a Nomád Kemping eladásából 
befolyó pénz lett volna, ezt az indítványát azonban az 
előterjesztő, dr. Szalay László polgármester visszavon-
ta, így a kemping területe a városé marad.

A Képviselő-testület 2020. február 24-i ülése

Az urológiai vizsgálatok időpontjai 2020. 
évben

2020. április 14.   17.00 óra
2020. április 21.   17. 00 óra
2020. április 28.   17. 00 óra

A vizsgálatokat most is Dr. Török Péter főor-
vos végzi.

A bőrgyógyászati szűrés időpontjai 
2020. május 8. 16,00 órától - 19,00 óráig
2020. május 15. 16,00 órától - 19,00 óráig
2020. május 23 9,00 órától - 12,00 óráig
A bőrgyógyászati szűrésre jelentkezni 2020. 
április 6-án és 2020. április 20-án, 14 óra és 17 
óra között lehet a 06-70 796 8363 számú elér-
hetőségen. Az ingyenes anyajegyszűrő vizsgá-
latokat Dr. Sas Andrea Barbara bőrgyógyász 
szakorvos végzi.

Az Önkormányzat az idei évben 
is finanszírozza a lakossági szűrővizsgálatokat
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Búcsúszavak helyett
Egy májusi délutánon találkoztam először Tornai Józseffel. 
A Hősök terén, egy rendezvényen ő tartotta az ünnepi be-
szédet. Kikeresett egy versrészletet a nála lévő könyvből, 
fiatalosan lehajolt, letépett egy hosszú fűszálat és berakta 
könyvjelzőnek a lapok közé. Én behaj-
tottam volna a lap sarkát. De Tornai a 
természet gyermeke volt, ösztönösen is 
fűszálat használt.
Kicsiny gyermekkora, ifjúkora minden 
szabad percét a Dunaharasztit körü-
lölelő természeti tájban töltötte, és 
ehhez a vidékhez ragaszkodott élete 
végéig. Prózáiban és verseiben is állan-
dóan visszatért a szülőföld és gyermek-
kori emlékek helyszínére, még akkor is, 
amikor már neves költőként a főváros-
ban élt, messzi országokat, földrészeket 
átszelő utakat járt, vagy éppen a Ma-
gyar Írószövetség elnökeként bontotta 
le a kommunizmus súlyos örökségét.
Életét a költészet és a természet iránti 
örök vágyakozás töltötte ki. Isten leg-
nagyobb ajándékának a szerelmet tar-
totta, mely szintén meghatározó volt 
életében és költészetében. Otthonában 
célszerűen könyvek, egyszerű íróasztal, valamint a sokévi 
termékeny alkotómunka emlékei: rusztikus tárgyak, festmé-
nyek vették körül. Megkapta a legnagyobb kitüntetéseket, 
elismeréseket, miket illő méltósággal fogadott. De a Nemzet 
Művészeként is ugyanolyan fontosnak tartotta a Duna-Ti-
sza Csatorna melletti kiserdő sorsát, mint ifjúkorában, és 
azt, hogy egy-egy haraszti irodalmi esten találkozhasson 
egyre apadó számú, megmaradt barátjával.
Ferenczi László írta, hogy Tornai József olyan ember, aki-
vel véget nem érő párbeszédeket lehet folytatni; és tényleg, 
huszonhárom éves, barátságba hajló ismeretségünk is egy 
véget nem érő beszélgetés volt. Bárhol voltunk, irodalmi 
est után egy kávéházban, hajókiránduláson, buszon, vagy 

gépkocsiban, kinn a Vadgalamb-tisztáson, éjszakába nyúló-
an a lakásunkon, vagy tartalmas délutánokon fönn a Vér-
cse utcában, a beszélgetések kisebb akadémiai előadássá, 
élőszavas esszévé váltak. Jóska minden mondatával tanított. 
Lenyűgöző lexikális tudása mellett rendkívüli éleslátással 
szemlélte és elemezte a világot. Ugyanolyan otthonosan 
mozgott a zene, az irodalom és a tudományok területén, 

mint a haraszti akácos erdőben, vagy 
a Turján rejtelmes világában. Sokszor 
mesélt felejthetetlen cserkészéveiről, 
indián életükről, a haraszti gyerekkor-
ról, és mint írásaiban is, szinte zavarba 
ejtően őszinte volt.
Betegsége óta ritkán mozdult ki ott-
honról jobbára én látogattam. Sosem 
felejtette el megkérdezni, hogy mi újság 
a kiserdőben, milyen most a Duna. Ag-
gódott a természetért. Gyakran mond-
ta, hogy az igazi, régi Haraszti már 
csak az ő írásaiban él. Az akkori tájat 
felfalta a huszadik századi iparosítás és 
az elmúlt évtizedek agglomerációs ter-
jeszkedése. De írásaiból ismerjük a ho-
mokbányát, a Lemenő Nap Dombját, a 
Szentkutat, elképzelhetjük az Alföldbe 
mosódó végtelen haraszti határt. 
Január 31-én Tornai József hosszú útra 
indult, de lelke örökké itt marad a ha-

raszti vidéken, ahová mindig is tartozott: 
„S Petőfi verseiből aztán megtudtam, hogy ott kezdődik 
Haraszti alatt a Kiskunság, s még azontúl az Alföld, s hogy 
én a síksági nagyszerűség és szomorúság örököse vagyok. 
(…) Biztos voltam benne, hogy én elmehetek, feledékennyé 
válhatok, de a haraszti dombok és erdők, turjánok s a Duna 
ágai, szigetei ott maradnak, várnak rám eredeti erejükben 
és szépségükben.” 
Nem történhet másként. S ha majd egyszer kimegyünk a 
kiserdőbe, tudom, hogy találkozunk Jóskával, valahol, a 
Vadgalamb-tisztásnál. 

Gáll

Tornai József

Csillag-értelmetlenség
Ha elmegyek, engem is álmodni fog valaki, 
az engem-álmodót egy újabb álmodó, 
jön egy harmadik, majd a negyedik, 
az ötödik, ki tudja, hányadik még: 
így mosolyog rám az új lomb, a tavaszi 
meg az őszi avar-föld-semmi, ember utáni 
csillag-értelmetlenség.

Róna J. László

Álmatlanul
Tornai József emlékére
Csendben szólt a hívó hang,
ellibbenő tudat áttetsző árnya…
Csak egyet kondult a harang,
kihullámzott vele a kopár határba.

Mégsem szárad ki 
a tudat, a megmerülő lét,
s mikor ébren gondolunk rád,
hókony nyitja üres szemét,
hiányod sírja az eljövő tavasz,
nemlét könnye cseppen…
De bennünk, bennem ott vagy,
lelkünkben rejtező szerzetesrendben.

Gondolj ránk, kik itt maradtunk,
s mikor majd felidézünk,
magunkra szegezzük emléked,
füleddel hallunk, szemeddel nézünk.
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Kiállítások:

Március 6-án nyílt meg a VUDAK 
szervezésében Misch Ádám festőmű-
vész emlékkiállítása
Március 13-án, pénteken 17 órakor 
Fertői Gertrúd festményeiből nyílik 
kiállítás a kávéházi galériában. 
(babonásak is jöhetnek)
Március 19-én, csütörtökön 18 óra-
kor a földszinti szalonokban Arnóti 
Péter fotóit bemutató kiállítását nyit-
ja meg Zsubori Ervin, elektrografikus, 

az Árnyékkötők Alkotócsoport tár-
salapítója. Közreműködnek: Abrous 
Melika Amina (ének), Arnóti Anna 
(billentyű), valamint Sárvári Balázs 
gitáron és Drozdik Sándor zongorán.
Mindhárom kiállítás április 16-ig láto-
gatható, nyitvatartási időben.

Március 20-án 18 órakor a Művé-
szeti Szalonba várja az érdeklődőket 
Arnóti András tanár, művészeti író. 

Hívjuk a gyermekeket március 
22-én, vasárnap 11 órára a Laffert 
Kúriába, zenés irodami matiné előa-
dásra. A nap díszvendége VARRÓ 
DÁNIEL író, költő, közreműködik 
Zentai Zalán és Zentai Károly zon-
gorán. 

A hónap vége felé, március 26-án 
18 órakor nyit a Filozófiai kávéház a 
rendszeres és a kedvet kapó új látoga-
tók számára.

Április 5-én (vasárnap) 17 órakor a 
talk show kedvelőit csábítjuk a Kúriába, 
ahol Shell Judit színművésznő lesz a ven-
dégünk. Beszélgetőtársa Janák Farkas, a 
helyi Terembura színtársulat alapítója.

LAFFERT PROGRAMOK 

Tornai József  1927. október 9-én született Duna-
harasztin. Itt végezte el az elemi iskola négy osztályát 
és a polgári iskolát. A költészetet nagyon szerette; házi 
feladatait rendre versben írta. Ha tehette, kint csavargott 
a környék nádasai, dombjai, erdei, homoksíkságai között. 
Tizenöt évesen megírta első maradandó költeményét 
(amelyet negyven év után javított ki), a  Hívó Hangot, 
amelyben nemcsak misztikus élményét, hanem a valódi 
és a hamis élet közti, később fölerősödő konfliktusát is 
megfogalmazta.
1942-től kereskedelmi középiskolába járt Budán. Itt 
barátkozott össze Juhász Ferenccel. 1948-ban segédmunkás 
volt a Sertésvágóhídon ahonnan „antimarxista magatar-
tás” miatt kirúgták. A Csepel Vas- és Fémművekben, 
majd a Csepel Autógyárban dolgozott. A napi munka 
után írta verseit, olvasott, folytatta az angol és német 
nyelvtanulását. Kapcsolatba lép Szabó Lőrinccel. 1955-
ben megjelennek első versei az Új Hangban és a Magyar 
Csillagban. 1959-ben megjelent első önálló verseskönyve, 
a Paradicsommadár. Budapestre költözött, éppen abba a 
házba, ahol Ady utoljára lakott. 1961-ben kilépett a mun-
kahelyéről, szabadúszó lett. Részt vett a Belvárosi Társa-
ság heti kétszeri beszélgetésein, közeli barátságba került 
Csoóri Sándorral, Hernádi Gyulával, Gyurkó Lászlóval és 
másokkal. 1976-1987 között a Kortárs munkatársa volt. 
A Csoóri vezette népi ellenzéki csoporttal együtt részt 
vett a különféle aláírási akciókban, egyik alapítója volt a 
rendszerváltás meghatározó pártjának, a Magyar Demok-

rata Fórumnak 1989-2001 között az Írószövetség elnöksé-
gi tagja, 1992-1995 között elnöke volt. 2012-től a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja volt. 2015-ben az egyetemes és 
egyéni létértelmezés terén kifejtett humanista meggyőző-
désű költői és esszéírói munkásságáért, valamint a magyar 
és világirodalomi hagyományok egyesítésében kifejtett öt 
évtizedes pályafutása elismeréseként kapta meg a Magyar 
Művészeti Akadémia Nagydíját. 2020. január 31-én, Buda-
pesten érte a halál.
Az MMA méltatása szerint Tornai József a magyar kultúra 
„bartóki vonulatának” jeles képviselője volt, akinek életét, 
gondolkodását és művészetét minden korban az igazság, az 
emberi autonómia, a nemzeti és egyetemes kultúra iránti 
elkötelezettség vezérelte. Életművét az egyén, a nemzet és 
az emberiség sorskérdéseit a kozmikus egészben vizsgáló, 
igazságkereső ön- és világismerettel, mély filozófiai tarto-
mányok érintésével megfogalmazó költői és esszéírói alko-
tások jellemzik.
Díjai: József Attila-díj  (1975), Alföld-
díj  (1983), A Magyar Köztársasági Érdemrend 
kiskeresztje  (1997), Arany János-díj  (1998) a 
Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj  (2001), 
Kortárs-díj  (2001), Tiszatáj-díj  (2006), MAOE 
nagydíj  (2007), A Magyar Érdemrend tisztike-
resztje  (2012), Balassi Bálint-emlékkard  (2012), 
Kossuth-díj  (2013), A Nemzet Művésze  (2014,. 
MMA Nagydíja (2015.
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Városi Baktay vetélkedőt szervez a Baktay Ervin Gimná-
zium az UNESCO támogatásával és a Laffert Kúria. A 
nagyszabású vetélkedőn négy dunaharaszti iskola nyolc 
csapatában 32 versenyző között dől el, ki tud többet váro-
sunk híres szülöttéről. 

Április 9-én (csütörtökön) is mét filozófiai kávéház. 

Április 12-én, húsvét vasárnap tartjuk hagyományos 
húsvéti koncertünket.

IMPRESSZUM

Szerkesztők: dr. Szalay László polgármes-
ter. Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármes-
teri Hivatal 2330 Dunaharaszti, Fő út 152., 
Tel.: 504-450, e-mail: Dharaszti2000@gma-
il.com Fotó: Teszár Ákos, szerzők. A kézira-
tok leadási határideje: megjelenést megelőző 
hónap 20-a. 
Kéziratokat 60 napig őrzünk meg és nem 
adunk vissza. 
Hírdetés felvétel: Dharaszti2000@gmail.
com.  Tel.: 70 225 00 35
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot 
a leadott anyagok szerkesztésére.A leadott 
anyagok és hirdetések valóságtartalmáért a 
szerkesztőség nem vállal felelősséget. Meg-
jelenik 9000 példányban.  
ISSN 1589-5874

Táncház
Haraszti Magyar Táncház a Művházban, 

március 13. és

április 17., pénteken, este 6-9-ig! 

Moldvai, valamint magyarországi 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!

IGZ ES TM  EO GS YC EI SD ÜA LR E
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P
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Folytatjuk helyismereti sétánkat, hogy 
jobban megismerjük Dunaharasztit és 
nagyjaink életét. „Az Andrássy Gyula 
út mintegy 1100 méter hosszú, nagy 
forgalmú és a Petőfi-ligeten találha-
tó. Kialakítása a Petőfi-liget 1912 
évi parcellázáskor kezdődött, akkor a 
Sándor nevet kapta. Ezt az 1930 évi 
utcanévrendezésig viselte, amikor gróf 
Andrássy Gyuláról nevezték el. A II. 
világháború után, a politikai változá-
sok következményeként 1991-ig Fel-
szabadulás út lett. Ekkor visszakapta 
a gróf nevét. A Némedi útból, nem 
sokkal a MÁV aluljáró után kiágazó 
út, a Petőfi-liget egyik gyűjtő útja, 
melyet 17 utca keresztez. Ezért – sze-
repéhez megfelelően – széles, amely 
a gyalogjárók, az árkok és a fákkal 
beültetett padkák mellett, még egy 
nagyszerű kerékpárút kialakításáét 
is lehetővé tette. Több élelmiszerbolt 
található az út mentén, valamint az 
Attila utca sarkán a Gyerekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat intézménye. 
Ez az épület adott helyet korábban a 
Hétszínvirág Óvodának, amely 2005-
ben új helyre költözött.” írta Dr. Hel-
méczy Mátyás helytörténész.
130 éve hunyt el 1890. február 18-
án Voloscában gróf Andrássy Gyula. 
1823. március 8-án született Oláh-
patakon. Gondos, hazafias nevelés-
ben részesült, a példaképe Széchenyi 
István. Kossuth  radikális politikáját 
támogatva az 1848-49-es szabadság-
harcban bátor szerepet vállalt. A 
szabadságharc bukása után halálra 
ítélték. 1857-ig Párizsban élt emig-
rációban, mialatt élénk figyelemmel 
kísérte a magyarországi viszonyokat. 
Száműzetéséből hazatérve  Deák Fe-
renc politikájához csatlakozott. Részt 
vett és jelentős szerepet játszott a 
kiegyezést megelőző tárgyalásokban. 
A nagyvonalú viselkedés és modor 
nemcsak társasági, hanem politikai 
magatartását is jellemezte, a kiegye-
zési tárgyalások során I.Ferenc József 
császárral is oldott viszonyt tudott 
teremteni. (A Sissyvel való közelebbi 
kapcsolata a legendák világába tarto-
zik, hisz négyszemközt nem is beszél-
tek egymással soha.) Miniszterelnök-
ként 1867. június 8-án az esztergomi 
érsekkel együtt  a Szent Koronával 
megkoronázta Budán I.Ferenc Józse-
fet. Politikájában liberális elvei mel-
lett is arisztokratikus és nacionalista 
irányt kívánt követni. Részben az ő 

erélyes fellépése akadályozta meg a 
csehek törekvéseit a kettős monarchia 
hármassá alakítására. 
Miniszterelnöksége alatt vetette meg 
a modern államrendszer alapjait Ma-
gyarországon: a polgári törvénykezési 
rendtartás és a kötelező elemi oktatás 
bevezetését (1868), a Legfőbb Állami 
Számvevőszék felállítását (1870), az 
igazságszolgáltatás különválasztását a 
közigazgatástól (1869) és az európai 
viszonylatban egyedülálló nemzetiségi 
törvényt (1868). Így születtek meg a 
modern állam felépítéséhez szükséges 
politikai keretek. A miniszterelnök 
háttérbe szorította a délszlávok és 
románok törekvéseit, megvalósította 
a horvát kiegyezést, visszacsatoltatta 
Fiumét a magyar királysághoz, elfo-
gadtatta az 1868-as véderőtörvényben 
a honvédség felállítását, kikényszerí-
tette a magyarság megfélemlítésére is 
használható határőrvidék feloszlatá-
sát és az Erdélyre vonatkozó osztrák 
törvények hatálytalanítását. Óriási 
szerepe volt Pest-Buda csodás nagy-
várossá fejlesztésében. Az ő szívós 
ellenállásának tulajdonítható, hogy 
az Osztrák-Magyar Monarchia nem 
sodródott háborúba a franciák olda-
lán Németországgal szemben. 1871-
ben a Monarchia közös külügymi-
niszteri székébe került, közben két 
alkalommal közös pénzügyminiszter 
is volt. A kettős monarchia nemzet-
közi politikájában új célokat tűzve 
ki, a dualisztikus nagyhatalmat föld-
rajzi és megváltozott világpolitikai 
helyzetének megfelelő útra terelte. A 
gróf ezzel a világpolitika alakítói közé 
lépett. Szívós munkával elérte a né-
met-osztrák-magyar együttműködést. 
Az 1878-as berlini kongresszus  ösz-
szehívása és megtartása Andrássy 
Gyula külpolitikai tevékenységének 
legkiemelkedőbb eseménye volt. Itt 
kapta meg a Monarchiától Bosznia és 
Hercegovina megszállásának megbí-
zatását. Viszont a megszállás okozta 
pénz- és véráldozat miatt erős táma-
dások érték, melyek megérlelték elha-
tározását, hogy lemondjon. 1879-ben 
csak hivatalától vált meg, nem a po-
litikától. Országgyűlési képviselőként 
utolsó beszédében, a véderő törvény-
javaslatának vitájában, már betegen, 
megvédte a kiegyezést az uniót tá-
madókkal szemben, és elfogadtatta a 
képviselőkkel a védelem közösségében, 
illetve az uralkodóval szembeni jó vi-

szonyban rejlő politikai előnyöket. 
Emberi helytállásával és szenvedélyes 
hivatástudatával mindvégig tudatá-
ban volt annak, hogy kicsoda ő, mit 
vár el tőle a nemzet, mit kell tennie 
politikusként a közjóért, a haza fölvi-
rágoztatásáért. Nem az érvényesülés, 
az önérdek, az elismerés utáni vágy, 
a személyes siker és a hatalom min-
denáron való megszerzése motiválta, 
hanem a nemzet régi egységének és 
dicsőségének visszaszerzése vezérelte 
politikai pályája során. A gróf egyike 
volt a legzseniálisabb magyar politi-
kusoknak.
Könyvajánlónkat fogadják szeretettel 
és ne felejtsék el, hogy kölcsönzésük 
határidejének meghosszabbítását – 
nemcsak személyesen – de megtehe-
tik telefonon és e-mailon keresztül is! 
Keressenek bennünket: Dunaharaszti 
Városi Könyvtár, 2330 Dunaharaszti, 
Dózsa György út 12/b. www.dhbiblio.
hu, www.facebook.com/dhbiblio, 06-
24-531-040, dhbiblio@dhbiblio.hu
Mindenekelőtt fölhívjuk a figyel-
met arra, hogy A  KÖTELEZŐK  
KÖLCSÖNÖZHETŐK könyvtárunk-
ból!

DÖDÖLLE – Gyermekirodalmi és 
hagyományőrző kalendárium – Ünne-
pi receptekkel (szerkesztette Lovász 
Andrea, Budapest, Cerkabella, 2019, 
a 3-6 éves korosztálynak.) Manapság 
egyre fontosabb hagyományaink fe-
lelevenítése és azok megőrzése a fia-
talabb generációk számára is. Ehhez 
nyújt segítséget ez a szép kivitelű 
könyv. A kötet szerzői között meg-
találhatóak többek között: Benedek 
Elek, Berg Judit, Both Gabi, Gryl-
lus Vilmos, Kányádi Sándor, Kertész 
Erzsi, Mészöly Ágnes, Nyulász 
Péter, Parti Nagy Lajos, Szabó T. 
Anna és Zelk Zoltán.  A Dödölle 
egyszerre öröknaptár, szakácskönyv, 
játékgyűjtemény és irodalmi olva-
sókönyv. Az év jeles napjaihoz kap-
csolódóan találhatunk recepteket, 
népszokásokat, játékokat és irodalmi 
szövegeket. Legyen sok családi prog-
ram, kikapcsolódás és ünnep!
OLGA TOKARCZUK: Hajtsad eké-
det a holtak csontjain át  (Budapest, 
L’Harmattan Kiadó, 2019) A 2018. 
év Irodalmi Nobel-díját kapta meg 
a lengyel írónő és pszichológus, ame-
lyet 2019-ben vehetett át. Regényeit 
eddig 34 nyelvre fordították le és ha-
zájában az egyik legolvasottabb író. 
A regény cselekménye egy kis sziléziai 
faluban játszódik, ahol az egyik lakó 

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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rejtélyes körülmények között meghal. 
Egy nyugdíjas tanítónő nyomra buk-
kan, de nem hisznek neki, mivel csak 
egy zavaros fejű vénasszonynak gon-
dolják, aki túl sokat foglalkozik aszt-
rológiával. Azonban újabb haláleset 
történik! Ebből az „ökológiai-morális 
thrillerből” Agneszka Holland filmet 
is készített.   

És végre itt van az új könyve FRANC-
IN RIVERSnek: Amikor a sófár zeng 
(Budapest, Harmat Kiadó, 2019)
Az írónő értelemszerűen az Egyesült 
Államokban tapasztalható folyama-
tokból indul ki, de mindez vonatko-
zik a nyugati világ országaira is. A 
főszereplő Paul Hudson fiatal és am-
biciózus, felesége a bájos és tehetséges 
Eunice. Hányszor mondják az embe-
rek: „vinned kell valamire az életben!” 
Aztán ebből ego-álom, elismerés utáni 

vágy, magány fakad és boldogtalanság. 
Ha valakivé kell válni, akkor versen-
geni kell másokkal és az egoért való 
megszállott aggódásban kell élni. Lelke 
mélyén mindenki tudja, hogy bármeny-
nyire iparkodik is, mindig gyökeresen 
befejezetlen marad. Valamennyien lé-
lekben szegények vagyunk – ilyen az 
emberi létállapot. Mert van olyan sze-
génység, amelyet el kell fogadnunk. Ez 
lényünk szegénysége, és mennyire rosz-
szul élünk, ha letagadjuk korlátainkat! 
Mert ha korlátainkat képesek leszünk 
elfogadni, akkor birtokunkba kerül a 
szabadság, mely lehetővé teszi, hogy 
igazán szerethessünk.  Törekednünk 
kell a szív szabadságára, mely önma-
gunk szegénységébe ereszti gyökereit. 
A kitűnő írónő ismét egy rendkívül 
égető és aktuális problémát feszeget: a 
fókusz eltolódásával a legnagyszerűbb-
nek tűnő szolgálat is öncélúvá válhat. 
Az egoizmus démonja nagyon megéri 
a pénzét: észrevétlenül rombolja le a 
legszebbnek tűnő álmokat. A gőgös 
ember nem kér segítséget, mert olyan-
nak kell mutatnia magát, aki egyedül 
is boldogul. Nagyon nehéz beismerni 
a hibát és a korlátokat. Mindent ösz-
szevetve kötetünk egyfajta keresztmet-
szet, valamiféle pillanatfelvétel nagyon 
is felrázó összefoglalása – rendkívül 
olvasmányos, letehetetlen stílusban – 
egy karrier és egy szépen induló há-
zasság történetének: „Mert nem az a 
fontos, amit lát az ember. Az ember 
azt nézi, ami a szeme előtt van, de az 
Úr azt nézi, ami a szívben van.”(1Sám 
16,7) 

Az apró örömök művészetéhez talán a 
gyermekek értenek legjobban: minden-
nek tudnak örülni, állandóan csodál-
koznak, teljes összpontosítással vetik 
bele magukat munkájukba: a játék-
ba. Ehhez az elemi igényhez kínálunk 

kellemes programokat: március 12-én 
10-12.00 várjuk a „DÜHÖNGŐvel” a 
kisgyermekes családokat, hogy együtt 
fedezzük fel a kikelet és a könyvek va-
rázslatos világát! Aznap 16-18.00 pe-
dig a „JÁTÉKDÉLUTÁNon” kellemes 
szórakozás várja a régebbi és az új 
nemzedéket egyaránt.
MINI GALÉRIÁNKBAN MÁRCIUS-
BAN SKARUPKA ISTVÁN festmé-
nyeit tekinthetik meg és olvashatják 
hitvallását a művészetéről. (A februári 
számban találkozhattak a bemutatko-
zásával.)
Köszönjük Gellér Erzsébet, Juskó Ist-
ván és családja, Szabó Ágnes, Patak 
Andrea és Pataki-Liebau Márta köny-
vajándékait, beépítettük könyvtári 
gyűjteményünkbe a szép, új köteteket!
Köszönjük Dinnyés Lászlóné pom-
pás levendula-bokrát, amelyet a 
könyvtárkertbe adott ajándékba! 
ÖKO-POLCOT HOZUNK LÉTRE 
MÁRCIUSTÓL a Dunaharaszti Váro-
si Könyvtárban, - pontosabban mellet-
te, az utcán álló közösségi könyvkuc-
kóban - hogy még inkább ráirányítsuk 
látogatóink figyelmét a környezettuda-
tos gondolkodásra-gazdálkodásra: cse-
re-bere vetőmagokat helyezünk el itt. 
Bárki vihet belőle, és hozhat másikat, 
hogy a vetőmagokat elvetve szépüljön 
környezete,  kertje, vagy utcai portája. 
Ugyanis fölfigyeltünk arra, hogy sokan 
gyűjtenek virág-, zöldségmagokat ősz-
szel és szívesen elcserélnék másokkal. 
Szép városunk célul tűzte ki, hogy 
„zöld település” legyen: mi is hozzájá-
rulhatunk ehhez, akár ilyen formában 
is. Éljünk környezettudatosan, hogy 
boldogabbak lehessünk. Használt ele-
mét ne dobja el, hanem itt a könyv-
tári gyűjtőben helyezze el a bejárati 
ajtó mellett! Védjük együtt környeze-
tünket, a gyönyörű természetet. Kö-
szönjük!
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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

Szemlátomás Optikai Szalonok  Dunaharasztin
    Az orvos szakértelmével

Szemészeti szakvizsgálatok:

-  Felnőtt,gyermek-és babaszemészet

-  Alkalmassági vizsgálat /jogosítvány,munka,továbbtanulás/

-  Ingyenes zöldhályog szűrés

-  Polatest

Szemüvegkészítés:

-  Monitoros munkavégzéshez védőszemüveg

-  Multifokális szemüveglencsék

-  Gyermek szemüvegek  

Kontaktlencsék minden gyártótól!

-  kiemelt ajánlat: Tratnsitions kontaktlencse!

                                                                                               Hónap 3.szerdája ,Zöld szerda!  

                                                                                                Kiemelkedő kedvezményekkel várjuk!

                                                                                                     Egészségpénztári és OTP SZÉP kártya elfogadóhely

Dunaharaszti, 
Báthori u. 1, Posta mellett.

Dunaharaszti, 
Némedi u. 69. Tesco üzletsor

Tel: 24/260-279
Mobil: 30/318-3444

 szemlatomas2@invitel.hu

Tel: 24/370-773
 Mobil: 30/677-6637

szemlatomas@gmail.com

Dunaharaszti - 2020. március10



DUNAHARASZTI HÍREK

fotó: Kettererné Bauer Mónika

Közel egy millió forinttal támogatja a LEDVANCE a du-
naharaszti iskolásokat

Lehel Endre, Dunaharaszti város alpolgármestere nyitotta 
meg az adományátadási ceremóniát, és köszöntőbeszédé-
ben kiemelte: „Az adomány mindig két részből áll; egy-
részt beszélhetünk egy örömmel üdvözölt anyagi támo-
gatásról, másrészt egy nemes gesztusról, az adományozás 
eszmei értékéről, amely egy társadalom felől érkező elisme-
rés – jelen esetben a pedagógusok munkájának elismerése 
– is egyben.”
Dunaharaszti: 2020. február 25. – Sikerrel zárult a LED-
VANCE nemzetközi Sales Race 2019 kampány keretében 
meghirdetett és a Sonepar Magyarország Kft. együttmű-
ködésével szervezett és lebonyolított 2019. évi értékesíté-
si versenye. A két cég által közösen kitűzött és teljesült 
vállalások eredményeként, a Sonepar vásárlói és dolgozói 
kimagasló teljesítményének köszönhetően 950 ezer forintos 
adománnyal fejlődhet tovább a Rákóczi-Liget Gyermekei 
Alapítványon keresztül a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola eszközparkja.
2019 őszén is megrendezésre került a LEDVANCE - So-
nepar hagyományosnak mondható nemzetközi értékesítési 
promóciója, melyet további hazai ösztönző programokkal 
egészített ki a szervező cég. A LEDVANCE Kft. szervezé-
sében és a Sonepar Magyarország Kft. együttműködésé-
vel megvalósult kampány több elemből és feltételből állt. 
Ez utóbbiból az egyik, mely szerint, hogy ha a Sonepar 
meghatározott forgalmat ér el, akkor a LEDVANCE 950 
ezer forinttal támogatja a Sonepar által kiválasztott ala-

pítványt. A nemes cél kommunikálásra került a Sonepar 
dolgozói felé, és a Partnerek is tudták, hogy vásárlásaik-
kal a Rákóczi-Liget Gyermekei Alapítványt támogatják. 
A nettó számlázott forgalmi cél elérését követően a LED-
VANCE Kft. egyszeri nagy értékű, közel egymillió forintos 
támogatással segíti a Sonepar Magyarország Kft. által ki-
választott alapítvány működését. „A Sonepar Dunaharasz-
tihoz való kötődése miatt – a lokálpatriotizmus jegyében 
– választásunk a Rákóczi-Liget Gyermekei Alapítványra 
esett” – mondta Ágner János, a Sonepar Magyarország 
Kft. ügyvezető igazgatója.
Majd hozzátette: „Mindkét cég elkötelezett a támogatás 
mellett, így nagyon örülünk, hogy sikerült a kijelölt célt el-
érni, mely egy igazi csapatmunka keretében valósult meg.”
„A 2019. évi október és november közötti eladási statiszti-
kák teljes mértékben igazolták a kampány sikerét: a Sone-
par 63 százalékos növekedést ért el az előző év azonos idő-
szakához képest az OSRAM LED fényforrások, valamint 
a LEDVANCE LED lámpatestek forgalmában” – értékelt 
Szegszárdi Zoltán, a LEDVANCE Kft. cégvezetője.
Az egyszeri, nettó 950 ezer forintos támogatás átadására 
február végén került sor, így közel 1 millió forinttal járult 
hozzá a LEDVANCE Kft. a Rákóczi-Liget Gyermekei Ala-
pítványon (2330 Dunaharaszti, Kisfaludy utca 23.; adó-
száma: 18623503-1-13) keresztül a Dunaharaszti II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola diákjainak magas színvonalú 
oktatásához. „Örömünkre szolgált a nemes felajánlás; az 
alapítvány deklarált célja, hogy segítse a kötelékébe tar-
tozó gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődését, támogassa a 
kulturális és sport programokat, kirándulásokat, valamint 
a 21. századi pedagógiai eszközök megvásárlásával fokozza 
a modern, élmény alapú oktatást. Az Alapítvány a támo-
gatást tartós berendezések megvásárlására fogja költeni, 
a beruházás pontos tételeiről a kuratórium dönt majd a 
közeljövőben” – emelte ki Ficzere Noémi, az Alapítvány 
kuratóriumának elnöke. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

950 000 Ft

LEDVANCE Kft.
támogató

RÁKÓCZI-LIGET GYERMEKEI ALAPÍTVÁNY
kedvezményezett

értékű adomány

A SONEPAR MAGYARORSZÁG Kft.
közreműködésével
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Stand202 büfé a Nádor utcában, a

                          Mannheim zöldségbolt mellett. 

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

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

A PTE Műszaki és Informatikai Kar 
történeti épületdiagnosztikai és re-
habilitációs szakot indít. A szakmér-
nöki célkitűzés: a területen dolgozó 
szakemberek számára speciális mód-
szertani és gyakorlati tudás átadása.
A gazdasági környezet ill. az elmúlt 
időszak jogszabályi változásai egyre 
jobban megkövetelik, hogy az örök-
ségvédelem területén olyan szakma-
ilag képzett, innovatív és holisztikus 
szemléletű, projektorientált szakem-
berek tervezzék és irányítsák a mun-
kálatokat, akik alaposan ismerik 
a történeti épületek diagnosztikai 
módszereinek elméletét és gyakor-
latát. A pécsi képzés erre fókuszál, 
elméleti megalapozással, majd ki-
emelten a gyakorlat területén bemu-
tatva, elemezve a legjobb megoldási 

lehetőségeket, technikákat. Ennek a 
gyakorlati megvalósítására igen al-
kalmas a Dél-Dunántúli Régió örök-
ségekben gazdag területe. 
A továbbképzés elsődleges célja, 
hogy a felújítások gyakorlati prob-
lémáit elemezve, a helyszínen, a 
felújításokban részt vevő, az adott 
technikában, technológiában jártas 
és kompetens szakemberek segít-
ségével sajátítsák el a hallgatók az 
alapvető hagyományos és korszerű 
diagnosztikai, felmérési épületpato-
lógiai, kutatási, helyreállítási mód-
szereket, melyeket munkájuk során 
hasznosítani tudnak. 
A műszaki oldalt erősítő két mar-
káns pécsi specialitás, a műemléki 
szerkezetek roncsolásmentes vizsgá-
lata és diagnosztikája, valamint ter-
vezési oldalról a BIM – az intelligens 
épületmodellezés. Hallgatóinknak 
lehetősége van e két egyetemi ku-
tatócsoport munkájába, a legfrisseb 
technikai háttér alkalmazási lehető-

ségeibe is bepillantást nyerni. 
A műemlékvédelem multidiszcipli-
náris jellegéből adódóan – a szak-
területen együttműködő szakembe-
rek közös munkájának a javítását is 
célul tűztük ki. A szándékot a köz-
reműködő oktatók köre is tükrözi. 
Építész, régész, művészettörténész, 
a történelem segédtudományait mű-
velő bölcsész éppúgy részt vesz a 
munkában, mint gyakorló műemléki 
tervezők és szakemberek is. Együtt-
működünk továbbá a releváns bu-
dapesti és egyéb országos szakmai 
képzőhelyekkel, műemlékfenntartó 
technikus, műemléki helyreállító 
szakképző intézményekkel.
Jelentkezhet minden építészmérnö-
ki vagy építőmérnöki, illetve kert-
építész, restaurátor, bölcsész vala-
mint más egyetemi, vagy főiskolai 
diplomával rendelkező (pl. jogász, 
közgazdász), a műemlékvédelemben 
dolgozó szakember. 
A tanulmányi idő négy félév. A kép-
zés három ismeretkörre épül.  A tör-
téneti tárgyak és a tervezéselmélet 
adják az alapozást. A szakmai tör-
zsanyagot a történeti épülethelyreál-
lítások folyamata adja, az épületdi-
agnosztikától, a műemléki kutatási 
dokumentáción át a helyreállítások 
kivitelezésének gyakorlatáig. A ki-
egészítő ismeretkört a társtudomá-
nyok, valamint az örökségvédelem 
jogi, szabályozási környezete jelentik.
Az alapképzésben (BSc; BA) és a 
mesterképzésben (MSc; MA) diplo-
mával rendelkezők, alapdiplomájuk 
megjelölésével „Történeti épületdi-
agnosztikai és rehabilitációs szak-
mérnök vagy szakember” oklevelet 
kapnak.

Dr. Kovács-Andor Krisztián  
Dr. Szabó Éva

Pécsi Tudományegyetem
Műszaki és Informatikai Kar

Történeti épületdiagnosztikai képzés indul Pécsett
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Győzz!
Ránk köszöntött a 2020-as esztendő 
nagyböjtje. A 40 napos böjti időszak-
ban első renden Jézus megkísértése 
történetén tájékozódunk. A böjt ham-
vazószerdától nagyszombatig tart. Ez 
46 nap, de a 6 vasárnapot leszámítjuk, 
mert a feltámadás napja soha nem 
böjtös nap. Számos, különösen kato-
likus egyházi szabályt kell megtarta-
nia híveknek. Előre szeretnék elnézést 
kérni azoktól, akiknek nagyon fontos 
az egyházuk útmutatása. Nem megke-
rülve, inkább evangélikus lelkészként, 
más szempontokat is szeretnék meg-
osztani. Számomra nem igazán az a 
kérdés, hogy mit nem szabad böjtben. 
Gondolok a hústilalomra. Egy vegetá-
riánus számára nem nagy küzdelem, 

húst nem enni, hiszen egyébként se 
teszi. Csak mellékesen jegyzem meg, 
hogy magam is tartom a hamvazó-
szerdai és a nagypénteki böjtöt. A 
kérdés számomra nem az, hogy mit 
nem szabad, hanem, hogy mit szabad. 
Szabad küzdenünk a szenvedélyeink-
kel, a lehetetlen természetünkkel, a 
bennünk élő démonokkal. Jézus szá-
mára a megkísértés nem szenvedés 
volt, hanem küzdelem. Hosszú éhség 
után a lapos kövek legyenek kenyérré, 
a templom párkányáról való leugrás, 
pontosabban a le nem ugrás, gyáva-
ság, az ördög (diabolosz – szétdobáló) 
kínálta hamis világuralom elutasítása, 
bizonytalanná tette Jézust?  Nem, ép-
pen ellenkezőleg, nem csak kenyérrel 
él az ember, ne kísértsd az Urat a te 

Istenedet, elutasítja a felkínált ördögi 
hatalmat. Jézus böjtje nem a hátráló, 
sok mindentől félő ember küzdelme. 
Éppen ellenkezőleg. Félszeg példá-
val, mennyit gyötri magát, mennyit 
szenved az élsportoló, mire felállhat a 
dobogó felső fokára. Sok küzdés, szép 
eredmény, ünneplés. Kedves Olvasó! 
Küzdj meg magaddal, a kísértéseiddel 
szív szerint. Küzdj, győzz! És akkor 
talán nekünk is szól a jézusi mondat: 
menj el a hited megtartott. Győzz!

Varsányi Ferenc

„Szeretni valakit valamiért”
Szokták őket sérülteknek nevezni, vagy gondozottak-
nak, fiataloknak, pedig már mindenki közülük legalább 
középkorú, vagy csak egyszerűen úgy, hogy, srácok. A 
farsangi időszakban a Bárka műhelyében sem a megszo-
kott módon telik a szombat délután február 15-én. A 
meghívott vendégek, hozzátartozók, barátok is izgatot-
tan várják a fellépőket. Nagy esemény. Jelmezbe bújva, 
kicsit egy másik ember bőrében ugyan, de meg kell nyil-
vánulni, szerepelni kell, mozogni, táncolni. Ennek meg-
felelően az adrenalin szint az egekben, izgulnak, tördelik 
a kezüket, elhangzik egy két bátorító szó, felhangzik a 
zene a magnóról és tessék, megjelenik az első jelmez-
be öltözött „srác”. Általában popsztárnak, vagy egyéb, 
a celeb világól jól ismert figurák bőrében adják elő a 
produkcióikat, sokszor az eredetinél természetesebben, 
de mindenképpen bájosabban. Lassan az izgalom okoz-
ta feszültség is oldódni kezd, mindenki felszabadultan, 
mosolyogva élvezi az együttlétet. Megtapsoljuk a fellé-
pőket, a segítőket, a közösséget, azt a szeretetteljes, ba-
ráti légkört mely egyszer csak észrevétlenül szétterül a 
teremben és a lelkekig hatol. A végén mindenki egyszer-

re, egymás kezét fogva, kipirult arccal énekli, a címben 
említtet slágert. Megható és szép. Megtapasztalhattuk 
milyen egy jó közösség, milyen az összetartozás élménye, 
az együttlét öröme és milyen egy bárkában evezni.

lehel

Egyházi ünnepeink – Nagyböjt
Dunaharaszti - 2020. március 13



DUNAHARASZTI HÍREK

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

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

Fotóriport a nagy sikerrel zárult káposztafőző versenyről, 
ahol a káposzta nem maradt meg, de a kecske se lakott jól!
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A tavalyi évben hagyományteremtő 
szándékkal került megrendezésre az 
I. Dunaharaszti Borfesztivál, melyet 
már akkor nagy érdeklődés övezett. 
Hasonló lesz-e a tavalyihoz a mostani 
fesztivál, vagy hordoz új elemeket, kér-
dezzük a szervezőktől, Eördögh Krisz-
tinától és Tóth Gábortól.
Egy kicsit más lesz 2020-ban, mert 
minden képen szeretnénk „megfejelni” 
a 2019-es rendezvényünket. 2019-ben 
volt az első nagyszabású korlátlan bor-
kóstolónk, amiből is sok tapasztalatot 
szereztünk, gyűjtöttünk.  A vendégek 
és résztevők visszajelzése nagyon po-
zitív volt , ami alapján nem is volt 
kérdés számunkra, hogy 2020-ban újra 
megszervezzük ezt azt eseményt.
Idén 21 borászat fogja képviseltetni 
magát, mellettük pedig lesz egy pré-
mium sajtos snackes kiállítónk, aki 
kimondottan a borok mellé készíti és 
ajánlja termékeit, borászok által. A 
közel 100 féle bor mellett idén lehető-
ség lesz pezsgőt, illetve habzó bort is 
kóstolni a vendégeknek. Az idei ren-
dezvényen részt vesznek a piacunkon 
meghatározó magyar és határon túli 
borászok és pincészetek.
Villány : Bock, Maul, Lelovits,  Tokaj 
: Gróf Degenfeld, Naár, Áts, Eger : 
Tóth Ferenc, Mátra: Szőke, Dubicz, 
Kunság : Font, Szentpéteri, Naphegy, 
Pannonhalma : Babarczi Zsuzsa, 
Bükk : Hajdu Roland; Pécs : Lisicza, 
Etyek : Haraszty, Mór : Molnár, Bala-
ton- Káli medence : Istvándy , Erdély 
: Balla Géza és Recas Pincészet, il-
letve Szigetcsépről : Gál Éva. Termé-
szetesen a belépő  árában benne van 
a korlátlan ásványvíz (szénsavas és 
mentes) fogyasztás is, illetve  a tavalyi 
visszajelzések alapján idén nem pogá-
csa, hanem szendvics falatok lesznek 
a borok mellé.
Miben lesz más ez az esemény, mint a 
tavalyi?

Nagy öröm számunkra, hogy a Vaga-
bond szervezője Kőszegi Zsolt csapata 
a CockLers fogja az est folyamán a 
zenét biztosítani számunkra. A nyitá-
sunk óta támogatjuk az ÖNÖSZ-t a 
téli időszakban és látjuk, hogy milyen 
értékes munkát végeznek itt  Dunaha-
rasztiban, ezért úgy gondoltuk, hogy 
az értékesített jegyek bevételének  
5%-át felajánljuk az ÖNÖSZ-nek.  
Mi a célotok ezzel a fesztivállal ?
Lassan 2 éve van nyitva az üzletünk 
és ez alatt az idő alatt látjuk és ért-
jük, hogy milyen igények vannak 
itt Dunaharasztiban, aminek mi 

próbálunk megfelelni. A legfontosabb 
célunk, hogy szeretnénk egy 
hagyományt teremteni a Dunaharaszti 
és környékbeli lakosok számára ahol 
népszerűsítjük a kulturált borfogyasz-
tást, bemutatjuk a borok és borvidé-
kek sokszínűségét, elérhető áron, ma-
gas színvonalon. Valamint nem utolsó 
sorban, együtt ünnepelni „születésna-
punkat” a vásárlónkkal, barátainkkal 
jó borok és zene társaságában! 
Mindenki számára szeretnénk elérhe-
tő közelségbe hozni minél több bo-
rászatot, pincészetet egy rendezvény 
keretein belül, ahol a korlátlanul lehet 
kóstolni beszélgetni, kérdezni és jól 
érezni magunkat.
Kikkel dolgoztok együtt a projekt 
magvalósítása során?
A szervezés során sok segítséget 
kaptunk, illetve kapunk folyama-
tosan a József Attila Művelődési 
Háztól, azon belül is Galó Anitá-
tól, a Polgármesteri Hivataltól, itt 
ezer köszönet Lehel Endrének il-
letve  Illés Jánosnak és a Ventona 
Kft-nek, Gerber Ferencnek a Német 
Önkormányzattól ,  Szabó Lajosnak 
és  a Dorill Bt-nek, Teszár Ákosnak 
a fotókért  valamint a Kisduna Étte-
remnek a szakmai tanácsokért.

Köszönjük  a CockLersnek, hogy gon-
dolkodás nélkül igent mondtak felkéré-
sünkre és biztosítják a jó hangulatot.  
Jegyek korlátozott számban kapha-
tók a Dunaharaszti Borháló üzletben 
6.990-ft-os áron.
Mi azt mondjuk a tavalyi év után, 
hogy aki tavaly részt vett az idén se 
maradjon le, de aki tavaly nem vett 
részt, az idén semmiképp ne hagyja 
ki. Jó buli lesz!
Várunk mindenkit sok szeretettel és 
finom borokkal. 

szerk.

D U N A H A R A S Z T I

D U N A H A R A S Z T I

II. Borháló
BORFESZTIVÁL

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

2020.
március 21.

17.00 - 22.00

Több mint 20 borászat,
korlátlan borkostolás!
Az est folyamán zenél
a COCKLERS zenekar.
A jegyek bevételének
5%-át az ÖNÖSZ alapít-
ványnak  ajánijuk fel.
Jegyek elővételben a
Borháló boltjában kap-
hatók: Dunaharaszt i
Dózsa György út 32, és
e-mailen rendelhetők:
haraszti@borhalo.com.
Telefon: 06/30 915-2966

Dunaharaszti - 2020. március 15



2020. január hónapban el-
hunytak neve és életkora

Marek Jánosné   élt 79 évet
Deményi Lajos   élt 72 évet
Beszjádenszki Károly  élt 91 évet 
még decemberi elhunyt
Gál Sándor   élt 78 évet
Simkó János   élt 71 évet
Szabó Istvánné   élt 84 évet
Kreisz Jánosné   élt 74 évet
Rödönyi Károly   élt 70 évet
Juhász Bálintné  élt 74 évet
Szilágyi Győző   élt 79 évet
Cortie Györgyike  élt 70 évet
Virányi Kitti   élt 47 évet
Szabó Pálné   élt 88 évet
Hullan István   élt 83 évet
Gengeliczki Jánosné  élt 78 évet
Katona József Sándorné  élt 64 évet
Németh János   élt 69 évet
Pap László   élt 68 évet
Simon Gábor   élt 55 évet
Kardosné Magyar Zsuzsanna 
   élt 73 évet
Hefkó Ferencné  élt 63 évet
Becskey József Jánosné  élt 67 évet
Ender Pál   élt 87 évet
Wágner Józsefné  élt 81 évet
Körmendi Ferencné  élt 81 évet
Marczi István   élt 83 évet
Czako Imre   élt 52 évet
Sebők János   élt 57 évet
Mihály Árpád Miklósné  élt 70 évet
Naszvadi Györgyné  élt 72 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ez úton szeretnénk megköszönni, Du-
naharaszti képviselőtestületének, és a 
Polgármester Úrnak, hogy segítségükkel 
tánccsoportunk elérte kitűzött célját. 
Arany minősítést kaptunk a "Népek tán-
ca-Népek zenéje" nemzetközi kulturális 
fesztiválon Harkányban. Az Önkormány-
zat kedves dolgozóinak is köszönjük, 
hogy segítenek eligazodni ügyeink intézé-
sében. Nagy segítség, hogy a József Atti-
la művelődési házban lehetőségünk van 
próbáink megtartására, a különböző ver-
senyekre való felkészüléshez. A jövőben is 
szeretnénk részt venni hasonló versenye-
ken, és sikereket elérni, vinni városunk jó 
hírét az ország különböző városaiba, és a 
külföldi fellépők által, az ország határain 
kívülre is.

Napfény tánccsoport

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!
2020. januárjában születet-
tek névsora
Kereskényi Bence Ferenc 
   01. 01.
Bódi Dániel  01. 03.
Galicz Bíborka  01. 05.
Ludmány Oszkár Fülöp 01. 05.
Kiss Zsombor Dávid 01. 06.
Holmes Biana  01. 08.
Leéb Leó  01. 08.
Komoróczki Zita  01. 08.
Sebők Károly Oszkár 01. 08.
Varsányi Zalán  01. 08.
Mészáros Léna  01. 11.
Haydu-Pataki Móric 01. 12.
Haydu-Pataki Rozina 01. 12.
Cseh Gordon  01. 14.
Földházi Mira Flóra 01. 14.
Kovács Fanni  01. 14.
Nyári Cintia  01. 14.
Szabó Levente  01. 15.
Varga Luca  01. 15.
Szilágyi Dániel  01. 17.
Németh Gábor  01. 19.
Oravecz Péter  01. 22.
Bakos Éva Felicia 01. 23.
Timel Maja  01. 23.
Pető Izabella  01. 24.
Simonovics Vendel 01. 25.
Bencsik Bálint  01. 28.
Solti Zsófia  01. 30.
Kleman Léna Dorka 01. 31.
Szuna Rozina Petra 01. 31.
A 2020 februári lapszámban a de-
cemberben születettek között téve-
sen szerepelt Hermann Gergő neve. 
Ezúton javítjuk és kérünk elnézést.

Közélet
Dunaharaszti - 2020. március16
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Dunaharaszti, Fő út 65.

25 éve már a lakosság és a cégek szolgálatában!

 

WWW.LEEB.HU

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

E-mail: iroda.leeb@gmail.com

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

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

A DÖNTŐ LÉPÉS AZ ÖNÉ, MI SZAKÉRTELMET ADUNK MÖGÉ!

Áldott, Békés Karácsonyt és
Boldog Új Évet kívánunk! 

Dunaharaszti - 2020. március 17
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Magyar tulajdonban lévő egyedi prémium bútorgyártással
foglalkozó cég keres, Dunaharasztiban újonnan nyíló
asztalos műhelyébe hosszú távra jól képzett bútor vagy
épületasztalost.  Akár pályakezdőt is!
Amit kínálunk: bejelentett munkahely, fizetett ünnepek,
változatos munkák bel és külföldön. Prémium felszerelés,
fiatalos, összetartó csapat, jó hangulat.
Elvárások: szakirányú befejezett vagy folyamatban lévő
végzettség, önállóság, elkötelezettség, igényesség, nyitottság
a fejlődésre.
Várjuk fényképes önéletrajzát az alábbi email címre:
E-mail cím: sales.lignoart@gmail.com

ÁLLÁSHÍRDETÉS

ÁLLÁS

A dunaharaszti székhelyű, acélipari termékek nagykereskedelmével foglalkozó, 25 éves stabil múlttal rendelkező cég
 

munkatársat keres    pozícióba három műszakos munkarendbe.  raktáros
Feladatok: 
beérkező áruk mennyiségi és minőségi átvétele· 
vevői megrendelések szállításra történő előkészítése· 
készlet-ellenőrzésben való részvétel· 
raktári rend fenntartása· 

Amit kínálunk:
versenyképes bérezés· 
cafetéria· 
stabil vállalati háttér hosszú távú munkalehetőséggel· 
nehézgépkezelői jogosítvány megszerzésének lehetősége· 

Kezdők jelentkezését is várjuk! Az állás betöltése nem igényel szakmai tapasztalatot!
Munkavégzés helye: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 1.
Jelentkezni - az önéletrajz megküldésével - e-mailben az:  r.szakacs@koenigfrankstahl.hu e-mailcímen lehet.

Telefon: +36 20 9806371

ÁLLÁS-HÍRDETÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete pályázatot ír ki a városban működő civil szerve-
zetek számára
A pályázat címe: Önszerveződő szervezetek támogatása
A pályázat célja: A Dunaharasztin élő vagy dolgozó ál-
lampolgárok önszerveződő közösségeinek az önkormányzati 
feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevoná-
sa, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, a 
kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, 
oktatása, szórakozása, sportolása, egészségi állapotának meg-
őrzése és javítása érdekében végzett tevékenység támogatása.
A szervezetek a terembérleti támogatásra vonatkozó igé-
nyüket is e pályázat keretében és előírásainak megfelelően 
nyújthatják be!
A pályázaton felosztható maximum összeg: 
15.000.000,- Ft, melyet Dunaharaszti város biztosít.
A pályázaton részt vehetnek:
- azok a bíróság által bejegyzett civil szervezetek, egyesü-
letek, szövetségek, amelyek az Önkormányzat illetékességi 
területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy Duna-
haraszti székhellyel alszervezetet működtetnek, továbbá
- azok a helyi közösségek, amelyek meghatározó szerepet 
töltenek be Dunaharaszti város közéletében, illetve spor-
téletében.
A pályázóknak meg kell felelniük az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezéseinek, különös tekintettel a beszámolási kötele-
zettség teljesítésének követelményére.
Nem pályázhatnak vállalkozói szervezetek, alapítványok, 
politikai pártok, nemzetiségi önkormányzatok, valamint 
azok, akik a korábban felvett támogatással határidőben 
nem számoltak el, vagy elszámolásukat a Képviselő-tes-
tület nem fogadta el, illetve azok, akiknek köztartozásuk, 
valamint lejárt határidejű pályázati kötelezettségük van, 
csőd- végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt állnak.
Pályázni az erre a célra készült, hiánytalanul kitöltött nyom-
tatványon lehet. A pályázati nyomtatvány letölthető a www.
dunaharaszti.hu honlapról, valamint beszerezhető a Duna-
haraszti Polgármesteri Hivatalban a pályázatkezelőnél.
A pályázathoz csatolni kell: 
- egyesület esetén a bírósági bejegyzésről szóló végzést,
- más szervezet esetén a létesítő okiratot vagy egyéb alap-
dokumentumot.
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen a pá-
lyázatkezelőnél
A pályázat benyújtási határideje: 2020. április 3. 
(péntek) 12.00 óra 
A pályázat benyújtásának helye:
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2330 Dunaharaszti, 
Fő út 152./4. szoba/Titkárság
Pályázatkezelő: Papp Zoltánné, Telefon: 06-24/504-405
Döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról: 
A 2020. április 27-i képviselő-testületi ülésen!
A pályázathoz szükséges további információk a pályázat-
kezelőnél igényelhetők! 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 13 – 18 óra, Szerda: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra, 
Péntek: 8 – 12 óra
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Apáczai Csere János
 Pedagógusok Háza

w w w . c c e n t e r . r o

NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELY

DUNAHARASZTI
LAFFERT KÚRIA

C S Í K S Z E R E D A

Hargita Megyei Kulturális Központ Hargita Megye Tanácsa

2020. április 18-án, szombaton 18 órakor

A kiállítás 2020. május 10-ig látogatható

Megnyitó:

A Dunaharaszti Hétszínvirág 
Óvoda, Mese Óvoda, Szivár-
vány Óvoda kötelező beiratko-
zási időpontjai:

2020. április 27-30-ig

hétfő: 8-18
kedd: 8-16
szerda: 8-18
csütörtök: 8-14

Jelentkezéshez szükséges admi-
nisztratív, formai feltételek a kö-
vetkezők:

- jelentkezési lap, regisztrációs lap 
(Dunaharaszti városi honlapról le-
tölthető, vagy az intézményekben 
kérhető)
- gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata
- gyermek állandó Dunaharaszti il-
letőségű lakcím kártyája, 
- gyermek TAJ kártyája
- szülő személyi igazolványa
- A gyermek esetleges betegségeit 
igazoló dokumentum 
- Tartós betegséget igazoló okirat, 
SNI szakértői vélemény

Kérjük a kedves szülőket, hogy 
elsősorban a területileg illeté-
kes óvodában jelentkezzenek!
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Bár a tél kegyes volt hozzánk, mégis 
nagyon vártuk a farsangi télűzést.
Február 15-én, szombaton iskolánk ki-
tárta kapuját a vidám, izgatott alsós 
gyereksereg és az őket lelkesítő család-
tagok előtt. 
Villámgyorsan megtelt az épület 
nyüzsgéssel, nevetéssel, csacsogással. 
Az osztályok ezúttal is színvonalas 
közös produkciókkal varázsolták el a 
nézőket. Voltak itt mamutvadászok, 
cukorkák, mignonok. 
Volt osztály, akiktől a helyes közleke-
dést tanultuk meg, a másiktól a fog-
mosást. 

A nagyobbaktól láttunk indiai táncot, 
musicalrészletet és swinget, de még 
egy Europe koncertre is eljuthattunk.
 Az egyéni jelmezesek díjazása nehéz 
feladatnak bizonyult, mert annyi ötle-
tes, színes, érdekes és jól kivitelezett 
jelmezben vonultak fel a gyerekek
A táncház és a tombolasorsolás után 
az alsósok átadták a helyüket a felső 

tagozatosoknak. Az idei farsangi mu-
latság is méltó lezárása volt a télnek. 
Reméljük, sikerült előcsalogatnunk a 
tavaszt!

Nuberné Török Ildikó
alsós munkaközösség-vezető

Bál, bál, maszkabál…
Dunaharaszti - 2020. március20



Telefon: 06/70-770-6717
Nyitva: Hétfő-vasárnap: 8-10 óráig

HAMAROSAN
DUNAHARASZTIN!

Gyere és dolgozz egy szuper csapatban!
RECEPCIÓS  kolleganőket keresünk hosszú távú, stabil munkára.
Elvárások: -érettségi, -jó kommunikációs készség,
-szorgalomas, igényes, megbízható,  jókedvű.
Jelentkezni:
Fényképes önéletrajzzal, fizetési igény megjelöléssel.
E-mail:  sunrelaxstudio@gmail.com

2330 Dunaharaszti
Baktay Ervin tér 5.

 ITT NEM ÉGSZ,

BARNULSZ!

DUNAHARASZTI HÍREK

Molnár Zita, a DMTK Karate Szak-
osztály karatésa 2019. február 20.-án 
elismerésben részesült a Magyar Kara-
te Szakszövetség évadzáró ünnepsége 
alkalmából, ahol a Szövetség az előző 
év kiemelkedően teljesített sportolóit 
díjazza.
Zita rendkívül eredményes évet tudhat 
maga mögött. A szakszövetség elisme-
rését a 2019-es év során elért verse-
nyeredményeivel vívta ki. 
A tavalyi évben beérett a több, mint 
10 éve tartó alázatos munka és Zita a 
Magyar Bajnokságon, a Diákolimpián, 
valamint az első alkalommal megrende-
zett Vidék Bajnokságon is arany, illetve 
ezüst érmet szerzett. Mindemellett na-
gyon sok más hazai rendezésű bajnok-

ságon ért el rangos eredményeket és állt 
a dobogó legfelső fokára.
Az élsport mellett Zita tanulmányi 
eredményei is kiválóak, illetve tavalyi 
évben megszerezte az első utánpótlás 
bírói fokozatát is, így nagyon sok alka-
lommal már nem csak versenyzőként, 
hanem bíróként is kiveszi részét a fel-
adatokból. 
A DMTK sportolója igazán jó példa 
lehet a felnövekvő generációk számára. 
Első osztályos korában kezdett el ka-
ratézni és azóta töretlen elszántsággal, 
céltudatosan követi álmait és terveit.
Ezúton is gratulálunk a munkájához, 
elért eredményekhez és sok sikert a to-
vábbiakhoz! 

Valkai Márta

Különleges, a megszokott műsoroktól eltérő módon emlékez-
tek meg a magyar kultúra napjáról a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola 4. osztályos és felső tagozatos tanulói. A zeneis-
kola által rendezett Városi Népdaléneklési Találkozón szépen 
szerepelt diákjaink előadása után népzene tagozatos főiskolai 
hallgatók hozták el, és mutatták be a hangszereiket. 
Láthattunk, és hallhattunk népi dobot, kecskedudát, kobozt, 
többféle népi furulyát, klarinétot, hegedűt, citerát. Mind-
egyiket külön-külön és párban is megszólaltatták az előadók, 
sőt be is mutatták azokat. Megtudtuk, hogy miért hosszabb 
egyik furulya, mint a másik; hogy nádsíp segítségével csal-
hatunk ki hangokat a klarinétból; vagy hogyan szólal meg a 
duda, és miért nem kell a hangszert megszólaltató zenésznek 
folyton levegőt vennie. 
Az előadás érdekes és izgalmas volt, a gyerekek is érdeklőd-
ve figyelték. Együtt énekelhettük a hangszerek segítségével a 

„Házasodik a tücsök” és az „Érik a szőlő” kezdetű népdalo-
kat. Élmény volt, hogy az utolsó néhány percben még egy új 
népdalt is tanulhattunk. 
A vidám előadás után megemlékeztünk iskolánk épületének 
tervezőjéről, Sváb Gyula építészről. Ebből az alkalomból ko-
szorút helyeztünk el az építész emlékplakettjénél a könyvtár 
épületének oldalában. Ebben az évben 15 éves a könyvtár 
felújított épülete. Ma is központi helye tanintézményünknek. 
Hétköznapokon délelőtt és délután sok gyermek és felnőtt 
megfordul benne tanulás, olvasás, kellemes játék, felzárkóz-
tatás, iskolai tanóra céljából, de versenyeket is lebonyolítunk 
itt.
Hálásak vagyunk, hogy ma is elfogadható körülmények kö-
zött olvashatunk, tanulhatunk, művelődhetünk ebben az 
épületben.

Licsájer-Kozma Edit Ilona

Zita a díjazottak között 

Magyar kultúra napja a népzene jegyében
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Március 6. péntek
20:30 DMTK - TFSE NBII-es felnőtt, 
férfi kosárlabda mérkőzés    
Március 7. szombat
9:00 - 18:30 U-9-es fiú, szivacskézilab-
da torna    

Március 8. vasárnap
13:00 DMTK - Abonyi KC NBII-
es felnőtt, férfi kézilabda mérkő-
zés   
15:00 DMTK - Abonyi KC III. osztá-
lyú ifjúsági, férfi kézilabda mérkőzés 
Március 9. hétfő
20:45 DMTK - Törekvés SE/A fel-
nőtt, női 'A' kosárlabda mérkőzés 
Március 19. csütörtök
17:45 DMTK - Vecsési SE III. osztá-
lyú ifjúsági, férfi kézilabda mérkőzés 
Március 21. szombat
9:00 - 16:00 U-10-es lány szivacskézi-
labda torna a DMTK szervezésében 
Március 22. vasárnap
15:00 DMTK - Százhalombattai KE 
NBII-es felnőtt, férfi kézilabda mérkőzés  

Március 27-29.
9:00 - 22:00 Területi Kvalifikációs 
Táncverseny a Pro Art Tehetséges és 
Fiatal Művészekért és Sportolókért 
Alapítvány szervezésében  
Április 2. csütörtök
17:45 DMTK - Gyömrő VSK III. osz-
tályú ifjúsági, férfi kézilabda mérkőzés
Április 4. szombat
11:00 DMTK - PLER-Budapest NBII-
es felnőtt, férfi kézilabda mérkőzés  
Április 5. vasárnap
10:00 - 18:00 Akrobatikus rock and 
roll területi táncverseny  

a Dunaharaszti Ninják WT Taekwondo Egyesületnél

Február 15.-én tartottuk meg 3. színvonalas övvizsgánkat 
a Mannheim Sqash Clubban.
19 fő vizsgázott le sikeresen, ebből ketten egészen Békéscsa-
báról érkeztek, hogy megszerezzék a magasabb övfokozatot.
 Több ünnepelni való is volt ezen a szép napsütéses szom-
bat délutánon.
Legfőképpen a gyerekeket ünnepeltük meg a sikeres új öv-
fokozatok miatt egy farsangi mulatsággal.
A szülők közösen főztek egy nagy adag paprikáskrumplit, 
majd ők is beöltöztek jelmezekbe.
Volt egy második apropója is az ünnepségünknek… Első 
évesek lettünk..
Izgalmas évet zártunk: két övvizsgát és egy Magyar Baj-
nokságot tudhatunk magunk mögött, amit itt rendezett 
Dunaharasztin a Magyar Taekwondo Szövetség.
Az idei évre is megvannak a célkitűzéseink….a közel 20 fős 
csapatunkat szeretnénk tovább növelni, ezért várjuk szere-
tettel csapatunkba a sportolni vágyó gyerekeket Hunyadi 
János Általános Iskolába (Polgármesteri hivatal mögött), 

minden hétfőn és szerdán 17 órától, 18 óráig. Szeretnénk 
nyáron csinálni egy színvonalas edzőtábort, majd ősszel 
szeretnék megrendezni a sportcsarnokunkban az első hi-
vatalos nyílt Magyar  WT Taekwondo bajnokságot, ahol 
minden küzdősportolót várunk majd versenyezni WT ta-
ekwondo szabályai szerint. 
Nem pihenhetünk sokáig, hétfőtől megkezdjük felkészülé-
sünket a tavaszi Diákolimpiára, amin remélhetőleg minél 
szebb eredményekkel ékesíthetjük Dunaharaszti hírnevét.

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

Farsangi övvizsga
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7ules.skoda.hu A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása: 5,0–6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131–167 g/km kibocsátása: 131–167 g/km 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, +36 1 421 8220  
skoda@porschem5.hu,  www.porschem5.hu

A UPC már
a Vodafone cégcsoport tagja.
Tudj meg többet: upc.hu/vodafoneupcneked
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Golf már 5 620 000 Ft-tól 

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: 

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

Idén a kedvezmény  
nálunk szériafelszereltség

Golf modellek Porsche Bónusz 
finanszírozással már 5 620 000 Ft-tól

A Golf motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,0-8,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 126-194 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, 
gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei 
a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, 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 akció 
a 2020. január 2.  és 2020. március 31. között megkötött szerződésekre vonatkozik. A hirdetésben jelzett, akciós ajánlott fogyasztói ár  a Porsche Finance Zrt. által 
kínált Porsche Bónusz finanszírozás igénybevétele esetén biztosított vételárkedvezményt is tartalmazza, és további akciós ajánlattal nem vonható össze. A Porsche 
Finance Zrt. finanszírozása sikeres bonitásvizsgálathoz kötött. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkake-
reskedéseinkhez! A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

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

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

NEM AZ SZÁMÍT,
MI MIT MONDUNK

RÓLA.

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


