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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

Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenlegi egészségügyi

helyzetben, március 16-tól irodánkban a személyes

ügyfélfogadás átmenetileg szünetel!

Mi továbbra is a megszokott munkarendben dolgozunk,

de az Önök és a saját egészségünk érdekében csak

telefonon és e-mailben leszünk elérhetőek.

Természetesen továbbra is mindent megteszünk a 

elmerülő kérések megoldásának érdekében.

Elérhetőségeink:

Tel.: 06-24-531-500,

Mobil: 06-30/266-6154

E-mail cím: info@steptravel.hu

Köszönjük szépen megértésüket!

Reméljük mihamarabb újra irodánkban is

üdvözölhetjük Önöket!

                                            

                                             Step Travel csapata

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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MINDENKI SZÁMÍT!
Tisztelt Dunaharasztiak!
A koronavírus megváltoztatta a mindennapjainkat. Már nem 
úgy élünk, mint néhány héttel ezelőtt.  Felborult a mun-
kánk, a gyerekeink élete, aggódunk a szüleinkért, egymásért, 
magunkért, s minden egyes emberi kapcsolatunkra hatás-
sal van, hogy nem találkozhatunk egymással úgy, mint ko-
rábban. Éppen akkor, amikor a legnagyobb szüksége lenne 
erre mindannyiunknak. Nem lehetünk együtt közösségben, 
kényszerűségből az internetre vagy a telefonvonalakra he-
lyeztük át életünk sokkal fontosabb és értékesebb kapcso-
latait, történéseit. Húsvét közeleg, s mi tudjuk, hogy ün-
nepelni is máshogyan fogunk, mint eddig. Krízist élünk át.  
Ráadásul olyan mély krízist, amire nincsenek mintáink, nin-
csenek megoldási javaslataink, hiszen gyors és változó vilá-
gunkban ilyen helyzetet a mi életünk folyamán még nem 
kellett kezelnie senkinek. Nem volt mérlegelés, nem volt fel-
készülési lehetőség, egyszerre ott találtuk magunkat a vész-
helyzet kellős közepén. Merre tovább? Hol van az iránytű?
Nekem, mint az Önök polgármesetrének, az a feladatom, 
hogy most emlékeztessem Önöket Dunaharaszti közösségé-
nek erőforrásaira.
Ez a krízis sok szempontból hasonlít minden olyan korábbi 
élethelyzethez, amikor az embereknek egymásrautaltságban 
kellett élnie. Amikor mindenkinek fel kellett tennie személy 
szerint önmagának a kérdéseket: nekem hol van a felelőssé-
gem? Milyen értékekben hiszek? Mit akarok megtartani, mi-
hez ragaszkodom és mi az, amin változtatnom kell és ezért 
változtatni fogok? 
Krízishelyzetben fontos, hogy tervezni tudjunk, hiszen a ne-
hézségeken túl lehetünk, de épülni csak akkor tudunk belőle, 
ha erőforrásainkat és gyengeségeinket tudatosan átgondoljuk. 
A kialakult állapottal csak úgy tudunk közösen megbirkóz-
ni, ha előtérbe helyezzük azokat a tulajdonságainkat, ame-
lyek most segítenek, ám azokról sem szabad elfeledkeznünk, 
amelyek hátráltathatnak. Ha kész a leltár, máris könnyebb 
a tervezés.
Lássuk az erősségeinket!
Ez a város sok mindenen túl van. Háborúk, forradalmak, 
pusztító földrengés…és mindig talpra állt. Mindig az itt élő 
emberek tették újra élhetővé és szerethetővé. Köztünk élnek 
azok az idősek, akik mesélni is tudnak azokról az évekről, 
amikor kiderült, hogy kire lehet számítani, kire nem. Ki az, 
aki közösségben gondolkodik, ki az, akit csak a maga érdekei 
vezérelnek. Az itt élőknek köszönhető, hogy a kitelepítések 
idején Dunaharasztiból senkit nem raktak vonatra, senkit 
nem küldtek el, mert itt mindenki része a közösségnek. Örö-
költünk tehát egy fontos üzenetet: itt mindenki számít!
Kisvárosban élünk, s ilyenkor tavasszal virágzó kertek, gyü-
mölcsfák, tulipánok vesznek minket körül. A természet nem 
vesz tudomást a koronavírusról. A növények élnek és meg-
újulnak – mintha tanítanának is minket. Jó, hogy láthatjuk. 
Mennyivel könnyebb nekünk itt átvészelni ezt a kényszerű 
időszakot, mint a nagyvárosban élő tömegeknek. Mennyivel 
szerencsésebbek gyermekeink, akik a kertekben játszhatnak, 
mint a lakótelepeken élő családok, ahol a bezártság még na-
gyobb feszültségeket teremthet.
Dunaharasztin sokan együtt voltunk gyerekek, ismertük egy-
más szüleit, tudjuk, ki melyik utcában nőtt fel, hova járt isko-
lába, évtizedes emberi kapcsolatok állnak mögöttünk, valódi 
értékek. Ugyanilyen fontos kötelékek, barátságok jöttek létre 

városunk új területein, a lakóparkokban, ahol a hasonló élet-
helyzet, a kisgyerekeket nevelő fiatal családok hoztak létre ki-
tűnő közösségeket. Óvodáink, iskoláink nevelői, pedagógusai 
aktív kapcsolatban vannak a családokkal. Civil szervezeteink 
városunk közösségi életének motorjai, akik most szervezik a 
segítséget, a támasznyújtást. Sajnos vannak olyan települé-
sek, ahol már felütötte a fejét a fékevesztett düh. Nálunk 
ennek nyoma sincs. Dunaharasztiban türelem, együttműkö-
dés és fegyelmezettség az, amit Önökön tapasztalunk, ami 
megható és inspiráló számunkra.
Köszönjük a munkáját azoknak, akik a járvány idején is 
dolgoznak, akik élelmiszert biztosítanak, akik gyógyítanak, 
ápolnak, tanítanak, akik megvalósítják a mindennapok gör-
dülékenységét, akik védik a város lakóinak nyugodt életét. 
Köszönjük azt is, hogy türelemmel, szeretettel nevelik gyer-
mekeiket, s köszönjük, hogy vannak, akik vállalták, hogy idős 
vagy elesett barátaikon segítenek.  Köszönjük a kitartását 
azoknak, akik otthonaikban maradnak, hogy csökkentsék a 
járvány terjedését.
Végül köszönjük a sok pozitív visszajelzést, amit kapunk 
Önöktől, megerősít bennünket, amire nekünk is nagy szük-
ségünk van.
Minden intézkedésünket az Önök védelmében hoztuk, s bár 
tudom, hogy ezek a korábbi kényelmet felborítják, mégis 
kérem, legyenek türelemmel, segítsenek nekünk, hogy mi-
nél hamarabb visszatérjen életünk a rendes kerékvágásba: a 
gyerekek bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járhassanak, 
szüleik újra dolgozhassanak a megszokott módon, az embe-
rek közösségi életet élhessenek, találkozhassanak egymással a 
családok, barátok.
Ebben a mindenki számára új helyzetben sok nehézséggel, 
kihívással kerülhetünk szembe, ugyanakkor erősödhetünk 
együttműködésben, felelősségvállalásban, együttérzésben. 
Teremthetünk olyan értékeket, amiket mi tudunk örökségül 
hagyni gyermekeinknek, unokáinknak.
Vigyázzunk egymásra! Itt mindenki számít!

Dr. Szalay László
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A Képviselő-testület 2020. március 30-i ülése
Tisztelt Dunaharasztiak!

Önkormányzatunk Képviselő-testülete soron következő 
ülését március 30-án tartotta – volna. Az életünket felfor-
gató járványhelyzet azonban ezt is felülírta. Néhány nap 
alatt át kellett szerveznünk az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal és az intézményeink életét, akit csak le-
hetett, átállítottunk otthoni munkavégzésre, igyekszünk a 
„Maradj otthon!” szabályt saját köreinkben is betartatni. 
Ezáltal a képviselő-testület ülésének – és az azt megelőző 
bizottsági üléseknek – az előkészítése és lebonyolítása is 
nehezebbé vált. 

Rengeteg energiánkat kötötte és köti le a járvány idején 
a város életének megszervezése, de néhány nap csúszással 
elkészítettük az előterjesztéseket és azokat el is küldtük 
a képviselőknek, valamint a bizottságoknak. A döntésho-
zatal módját azonban át kellett gondolnunk. A bizottsági 
üléseken is minimum 15 ember szokott részt venni, a ta-
gokon kívül a Hivatal szakemberei, az intézményvezetők is 
jelen vannak; a képviselő-testület ülései pedig nyilvánosak, 
ott még több a jelenlévő. Mivel nem volt elég időnk arra, 
hogy kiépítsük azt a technikát, amellyel távolról is meg 
tudunk, magas színvonalon szervezni egy ilyen ülést – rá-
adásul úgy, hogy már korábban megkezdődött a Városháza 
részleges belső felújítása – ezért úgy döntöttem, hogy élek 
a rendkívüli jogrend adta lehetőségemmel, és meghozom 
azokat a határozatokat, amelyeket a közösségünk érdeke 
megkíván.

Mindezt azonban egyeztettem képviselő-társaimmal, és 
megegyeztünk abban, hogy a komolyabb vitákat kiváltó, 
akár megosztónak is nevezhető javaslatokról nem döntök 
egyedül, azok megtárgyalását elhalasztjuk jobb időkre, 
amikor újra össze tudunk gyűlni, hogy megvitassuk a város 
dolgait. A Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva tehát 
az alábbi döntéseket hoztam meg:

Elfogadtam a Dunaharaszti Rendőrőrs 2019. évi munká-
járól szóló beszámolót, valamint a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Jóváhagytam az Ön-
kormányzat 2020. évi közbeszerzési ütemtervét.
Meghoztam azokat a döntéseket, amelyek Önkormányza-
tunk részéről ahhoz szükségesek, hogy a Tankerület meg-
valósíthassa a Hunyadi iskola konténer-tantermekkel való 
bővítését. Ehhez a szükséges telket biztosítjuk. 
Elfogadtam a város következő 5 évére kidolgozott Helyi 
Esélyegyenlőségi Programunkat, amellyel további intézke-
déseket hozunk a hátrányos helyzetű embertársaink támo-
gatására. Elvégeztem a Városi Bölcsőde gondozási díjának 
– évenként kötelezően előírt – felülvizsgálatát, és úgy dön-
töttem, a díjat idén sem emeljük fel. Lejár ugyanakkor a 
bölcsőde vezetőjének megbízatása, munkájával elégedettek 
vagyunk, törvény adta lehetőségünkkel élve ismét megbíz-
zuk az intézmény vezetésével.
Nemrég megnöveltük a háziorvosi és a gyermekorvosi kör-
zetek számát, most intézkedtem arról, hogy írjuk ki a pá-
lyázatokat ezek betöltésére. Amennyiben ezek sikeresek 
lesznek, néhány hónap múlva már eggyel több háziorvo-
sunk és gyermekorvosunk lesz. 
Végezetül elfogadtam a Városi Könyvtár 2020. évi munka-
tervét, a DMTK és a Kisduna Tv beszámolóit, valamint 
Jegyző Úr tájékoztatását az Önkormányzat peres ügyeinek 
állásáról.
 
Köszönöm képviselő-társaimnak, hogy közösen megta-
láltuk a módját annak, hogy a rendkívüli helyzetben is 
fenntartsuk azt a konszenzust, amely Dunaharaszti fejlő-
désének záloga volt eddig is. Bízom benne, hogy a sötét 
fellegek belátható időn belül eloszlanak, és a Képviselő-tes-
tület munkája is újra zavartalan lesz!

Dr. Szalay László polgármester

Tisztelt Szülők!

A kialakult járványügyi helyzetre tekintet-
tel az óvodai beiratkozás időpontjában és 
technikai kivitelezésében változás történt!
Április 6-tól 14-ig lehet jelentkezni a körze-
ti óvodában email útján.
Dunaharaszti város honlapján található 
jelentkezési lapot kitöltve kérjük visszajut-
tatni az óvodák email címére.
Felhívjuk figyelmüket, személyes okmá-
nyokra jelen helyzetben nincs szükség, azt 
majd a gyermek első óvodai napján kell 
bemutatni.

Minden felmerülő kérdésükre az óvoda tit-
kárságán az adott időszakban 8-16 óráig 
választ kapnak.

Hétszínvirág óvoda email címe: 
h.hetszin@gmail.com

Mese óvoda email címe: 
mese2@dunaharaszti.hu

Szivárvány Óvoda email címe: 
szivarvanyovi2330@gmail.com

Óvodai beiratkozás
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KORONAVÍRUS
FONTOS INFORMÁCIÓK, VÁLTOZÁSOK, KÉRÉSEK

ÜGYINTÉZÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL-
BAN 
– Az ügyintézés telefonon és e-mailben zavartalanul üze-
mel. Munkatársaink a szociális ügyeket és az anyakönyve-
zést személyes ügyfélfogadás keretében folytatják. Kérjük 
maszkban és kesztyűvel érkezzenek! 
MARADJUNK OTTHON! Kérjük, csak a legszüksé-
gesebb esetben hagyja el otthonát, munka vagy bevásár-
lás miatt. Ha Ön egyedül él és segítségre szorul, hívja a 
Polgármesteri Hivatalt! Kővágó Mónika: 06 20 583 9381, 
kovago.monika@dunaharaszti.hu Segítünk bevásár-
lásban, postai ügyintézésben, gyógyszerek beszerzésében! 
TARTSUNK TÁVOLSÁGOT! Kérjük azokban az üz-
letekben is tartsanak 2 méter távolságot egymástól,  ahol 
ezt külön nem kéri önöktől. Vigyázzunk egymásra!
BUSZKÖZLEKEDÉS - Minden nap vasárnapi menet-
rend szerint közlekednek a helyi buszok a városban.
ORVOSI RENDELŐ - Telefonon hívja fel háziorvosát, 
ne menjen személyesen a rendelőbe. A megbeszéltek sze-
rint járjon el. A gyermekorvosok távkonzultáció keretében 
videó hívásokra is fel vannak készülve, illetve fényképet is 
lehet számunkra küldeni, ami segíti a tanácsadást.

FOGORVOSI ÜGYELET - A Városháza udvarán lévő 
rendelőben hétfőn 15:00-18:00 szerdán 13:00-17:00 között 
van ügyeleti alapellátás.
VÉDŐOLTÁSOK - A kötelező védőoltásokkal kapcso-
latban a védőnők a szokott rendben értesítik Önöket.
PIAC – A piac zárva tart a vészhelyzet alatt.
JÁTSZÓTEREK – Minden játszótér zárva tart, elle-
nőrizzük a rend betartását.
KÖNYVTÁR - A Városi Könyvtár bezár, minden szol-
gáltatás szünetel visszavonásig.
SPORTCSARNOK - Az intézmény nem látogatható, 
visszavonásig zárva tart.
SZENTMISÉK, ISTENTISZTELETEK – A katoli-
kus szent misék, evangélikus és református istentiszteletek 
a YouTube-on elérhetőek. Írja be a keresőbe: www.you-
tube.com , majd keressen rá: Dunaharaszti szent mise, 
Dunaharaszti evangélikus istentisztelet, Dunaharaszti re-
formátus istentisztelet
TEMETŐ - A Kegyeleti Irodában egyszerre maximum 
2 fő tartózkodhat. A temetői szertartásokat kérjük, szűk 
körben tartsák meg, távolabbi rokonok lehetőség szerint 
most ne utazzanak.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET, 
TÜRELMÜKET!
 

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

A rendkívüli helyzetre való tekintet-
tel szeretném Önöket tájékoztatni 
arról, hogy mindannyiunk egészsé-
gének megőrzése és a  COVID-19 
koronavírus fertőzés terjedésének 
lassítása érdekében  a Dunaharaszti 
Polgármesteri Hivatal munkarendjét 
az alábbiak szerint megváltoztattam:
A Polgármesteri Hivatal online rend-
szerre áll át, amely azt jelenti, hogy 
a kollégák március 18. napjától visz-
szavonásig otthoni munkavégzésre 
kötelesek. E körben a munkaköri le-
írásukban meghatározott feladatot a 
továbbiakban is kötelesek elvégezni. 
Ezáltal  a feladatellátás zavarta-
lanul működik tovább.
Kérek mindenkit, hogy kérdéseikkel, 
kérelmeikkel elsődlegesen telefonon, 
vagy bármilyen elektronikus formá-
ban keressék az ügyintézőket az aláb-
bi elérhetőségek egyikén:

Titkárság
E-mail: titkarsag@dunaharaszti.hu
Hétköznap 8-12 óráig: 06-24-504-450
Papp Zoltánné: 06-20-915-5970
Nagyné Tóth Tünde: 06-20-418-7144
Döme Zsófia: 06-70-370-8737
Gazdasági iroda
- Számviteli csoport

E-mail: penzugy@dunaharaszti.hu
Gavaldiné Réder Henriett, gazdasági 
irodavezető: 06-20-915-5910
Pálfyné Gerstenbrein Erika, számvi-
teli csoportvezető: 06-20-940-4614
- Pénzügyi csoport
E-mail: penzugy@dunaharaszti.hu
Nagyné Tóth Tünde, gazdasági iroda-
vezető helyettes: 06-20-418-7144
Amsterné Balázs Krisztina, csekkbefi-
zetés: 06-20-539-2197
- Adóügyi csoport
E-mail: ado@dunaharaszti.hu
Pátkainé Polányi Ágnes, adóügyi cso-
portvezető: 06-70-797-3657 (elérhető 
03.24-től)
Balázs Krisztina, iparűzési adó: 06-
20-940-4625

Műszaki iroda
E-mail: titkarsag@dunaharaszti.hu
Málnai Julianna, műszaki ügyintéző: 
06-20-489-7732

Igazgatási iroda
- Szociális iroda: 06-20-583-9381
kovago.monika@dunaharaszti.hu
fulop.izabella@dunaharaszti.hu
- Anyakönyvvezető
Horváth Gézáné: 06-20-539-2304
horvathklari@dunaharaszti.hu

Bolla-Szirtes Ágnes: 06-70-797-3804 
szirtes.agnes@dunaharaszti.hu

Rendészeti iroda
Mátyás József, rendészeti irodavezető: 
06-70-797-3802 
matyasjozsef@dunaharaszti.hu
Bihari Viktória: 06-70-797-3803 
bihariviktoria@dunaharaszti.hu

Tájékoztatom továbbá Önöket ar-
ról, hogy  személyes ügyintézésre 
csak különösen indokolt eset-
ben  kerülhet sor. Amennyiben ez 
mégis szükséges:
- az anyakönyvvezető kolléga pénteki 
napokon 8-12 óráig,
- a szociális ügyintéző szerdán 8-12 
óráig lesz elérhető,
- a Titkárságon minden munkanapon 
8 – 12 óráig ügyeletet tartunk.   

A Hivatal épületébe továbbra is ki-
zárólag  szájmaszkban, kézfertőt-
lenítést követően, a rendész kolléga 
előzetes tájékoztatását követően lehet 
belépni.

Köszönöm megértésüket és 
együttműködésüket!

Kiss Gergely 
jegyző

Tisztelt Dunaharasztiak!
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Városnéző sétánkat: az árnyas József 
Attila utcában folytatjuk, amely 
„370 méter hosszú, észak-déli irányú 
és az Alsóvárosban található. A két 
világháború közti térképeken, mint utca 
nem szerepel. A II. világháborút köve-
tően alakult ki. Nevét is ekkor, az 1950-
es években kapta. A Temető utcától – a 
Gyóni Géza utcával szemben – indulva 
a Nádor, a Szilágyi és a Szőlőhegy utcá-
kat köti össze. Szélessége és utcaképe a 
keresztező utcák között erősen változó. 
A Szőlőhegy és Szilágyi utcák között 
keskeny, ezután viszont jóval szélesebb, 
különösen a Nádor utcánál.” - írja Dr. 
Helméczy Mátyás helytörténész. 
115 éve született Budapesten JÓZSEF 
ATTILA (1905. április 11 - 1937. de-
cember 3.) Apja Iosifu Aron szappanfő-
ző munkás; anyja, Pőcze Borbála mo-
sónő. Hatodik gyermekként látta meg 
a napvilágot, ekkor azonban már csak 
két nénje, Jolán és Eta élt. Apja el-
hagyta a családot. Az éhezés miatt a 
kisfiút a Gyermekvédő Liga parasztcsa-
ládhoz adta Öcsödre; majd a Ferenc-
városban nyomorogtak édesanyjával, 
aki 1919-ben meghalt. Jolán férje, Ma-
kai Ödön ügyvéd lett a kiskorú József 
Attila gyámja. 1920-ban Makóra ke-
rült gimnáziumba, nyaranta munkát 
vállalt. Megismerte Juhász Gyulát, az 
ő segítségével megjelent első versköte-
te  A szépség koldusa., és a Nyugat is 
közölte verseit. 1924-ben a szegedi egye-
tem magyar-francia szakán Tiszta szív-
vel  című verséért azonban professzo-
ra, Horger Antal megfenyegette, hogy 
tanári diplomát nem kaphat. Ősztől a 
bécsi egyetemen hallgatott előadásokat, 
majd Párizsban a Sorbonne-n; 1927-ben 
hazatért Budapestre és itt járt egye-
temre. Sorsformáló volt, hogy elnyerte 
– a már híres és jóval idősebb - Kosz-
tolányi Dezső segítő barátságát, aki 
emberileg és művészetében is inspiráló 
költőtársa lett. A Szép Szó egyik szer-
kesztőjeként a Baumgarten-alapítvány-
tól segélyt, majd jutalmat kapott. Na-
gyon fáj című kötete nem hozta meg a 
várva várt elismerést. Magánélete sem 
hozott számára beteljesedést: szerelmes 
lett Kozmutza Flórába, aki gyógypeda-
gógus pszichológus volt, vele házassá-
got remélt, de Flóra Illyés Gyula fele-
sége lett. József Attila összeomlott és 
a Siesta szanatóriumba került; később 
pedig nénjei vették magukhoz szárszói 
panziójukba. December 3-án a szárszói 
állomáson tehervonat kerekei alá vetet-

te magát. 1938-ban posztumusz Baum-
garten-díjat nyert. Méltó elismerése is 
csak ekkor kezdődött. 1948-ban életmű-
vét Kossuth-díjjal tüntették ki.
József Attila egyik ars poeticája: „Hi-
ába fürösztöd önmagadban,  Csak 
másban moshatod meg arcodat”. Köl-
tői újítása volt, hogy a modern életér-
zést kifejezendő, a líra legarchaikusabb 
rétegeihez és funkcióihoz nyúlt visz-
sza. Kosztolányi, a jó barát és példakép 
hangsúlyozott individualizmusa és per-
szonalizmusa József Attilánál távlatos 
mértéket kapott: „a mindenséggel mérd 
magad”. József Attila istenes versei kife-
jezik a korszellem ateizmusát, amely fá-
radságos, önpusztító küzdelemre kény-
szeríti az embert: „Az Isten itt állt a 
hátam mögött, s én megkerültem érte a 
világot.” Életművének az is sajátossága 
volt, hogy minden költői korszakát ösz-
szefoglaló-összegző versekkel zárta. Fi-
gyelmet érdemelnek a nyelv természeté-
re vonatkozó nézetei; a nyelvben olyan 
anyagot látott, mely lelki tevékenysé-
geket hív létre, ilyeneket tárgyiasít, s a 
világgal való kapcsolatteremtést, a va-
lóság sajátos birtokba vételét szolgálja. 
Különleges zsenialitása minden kornak 
új színeket mutat meg, népszerűsége 
vitathatatlan ma is. Pilinszky János 
írta róla: „Mikor meghalt, nem volt 
semmije. És ma – költők tudják csak 
igazán! – egész világ a birtoka: fűszálak 
és csillagok, sőt a szótár egyes szavai, 
amiket büntetlenül senki többé el nem 
vehet tőle.” Ma Hobó, József Attila 
munkásságának nagy tisztelője, évek 
óta járja a Kárpát-medence településeit, 
hogy az ott élőknek is eljuttassa a költő 
sorait. Az a célja, hogy bevonja a hall-
gatót a vers mondanivalójába és to-
vábbgondolkodásra késztesse.    József 
Attila születésnapja 1964 óta a Magyar 
Költészet Napja.
Kérjük, hogy olvassák el ajánlónkat, 
amely most kivételesen nem újdonsá-
gokat mutat be, tekintettel arra, hogy 
zárva tartunk:
Steven D’Souza  -  Diana Renner: A 
NEMCSELEKVÉS - Hogyan legyünk 
eredményesek kevesebb erőfeszítéssel? 
(HVG Könyvek, 2018) Miért nem lehe-
tünk igazán eredményesek a szüntelen 
stressz és szorongás közepette? Hogyan 
ellensúlyozzuk a túlterheltség hatása-
it? Miként lehet kevesebb cselekvéssel 
többet elérni? Egyre változékonyabb 
világunkban és a folyamatos túlter-
heltség miatt rengetegen frusztráltak 

vagyunk, mindig csak igyekszünk utol-
érni magunkat. Az összetett projektek 
és munkahelyi elvárások miatt kime-
rültek vagyunk, a végsőkig kifacsarjuk 
magunkat. A „cselekvés” olyan módját 
választjuk, amelyet inkább a küszködés 
és sokkal kevésbé a jelenlét, nyitott-
ság és nyugodt megfontoltság jellemez. 
Ez nemcsak hogy kevéssé hatékony és 
hosszú távon fenntarthatatlan, de vé-
gül mindenképpen stressz, szorongás 
és kiégés lesz a vége. Steven D’Souza 
és Diana Renner nemzetközileg elis-
mert tanácsadók. A nemtudás című 
bestseller szerzői érdekes történetekben 
bővelkedő könyvükben feltérképezik a 
«cselekvés» határait és veszélyeit. Vi-
zuálisan is megjelenített gondolataikból 
magunk is ráébredünk, hogyan hatja át 
a folytonos cselekvés életünk minden 
területét, és hogyan kell elképzelni az 
aktív nemcselekvést, amelynek köszön-
hetően mindennapi életünk sokkal in-
kább a harmóniáról és a kreativitásról 
szólhat.
R. M. Romero: KAROLINA ÉS A 
KRAKKÓI BABAKÉSZÍTŐ (Maxim 
Könyvkiadó, 2018) Karolina a Babák 
Földjén élt, ahol a babák és a patká-
nyok háborúban álltak. A helyzet egyre 
reménytelenebbé vált, és Karolina azt 
remélte, hogy az emberek földjén ta-
lál majd megoldást. És egy napon egy 
furcsa jó szél elviszi Babaországból... 
Krakkóban, a németek által megszállt 
Lengyelországban találja magát, a Ba-
bakészítő társaságában, 1939-ben. A já-
tékgyáros fájdalmas múltú, rendkívüli, 
varázserejű férfi. Már régóta egyedül 
él, ám Karolina bátor és szeretetteljes 
társaságában néha újra képes 
mosolyogni. Közben telnek a napok, 
és a Babakészítő mindenhova magával 
viszi Karolinát. De amikor elkezdődik 
a zsidók begyűjtése, a férfi és Karolina 
nem maradhatnak tétlenek. De mit te-
het egy varázserővel bíró játékgyáros és 
egy baba? Visszajut még valaha Karoli-
na a Babák Földjére?
Áprilisban MINI GALÉRIÁNKBAN 
Skarupka István gyönyörű festményki-
állítását meghosszabbítottuk, tekintet-
tel arra, hogy március 16-án meghatá-
rozhatatlan ideig bezárt a könyvtár.
Terveink szerint ÁPRILIS 23-ÁN 
18.00-KOR R. KELÉNYI ANGELI-
KA, a történelmi krimi hazai, koro-
názatlan királynője könyvtárunkban 
bemutatja kedvenc könyveit. Egyik 
legfantáziadúsabb írónőnknek a rajon-
gói megtalálják nálunk remekműveit. 
Gyűjteményünkből kölcsönözhető a 
Barcelona, Barcelona, A Riva nővérek -, 
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Az ártatlan-, a Szulejmán és a kolostor 
rabja-sorozatok és Az agyam eldobom 
című könyve.
Az Ártatlan sorozattal megmutatta, 
milyen egy igazán jó regény, valamint 
hogy milyen jól bánik a szavakkal, a 
történet felépítésével és a szerethe-
tő, élethű karakterek megalkotásával. 
Írásai visszarepítenek minket olyan 
időkbe, ahol szívesen töltjük el azt a 
röpke időt szereplőinkkel, amíg olvas-
hatunk: Lorenzo Mariani karaktere 
sok női szívet megdobogtatott. Művei 
pörgős, kalandos, hiteles betekintés-
sel kalauzolnak el régmúlt korokba és 
eseményekbe, mintha saját időgépünk 
lenne. Teljesen felveszi az akkori stí-
lust, ami egyáltalán nem erőltetett, 
hanem zseniális. Közben humoros, ka-
landos és megunhatatlan.  Várjuk az 
érdeklődőket!
Ez a programajánló-előzetes csak akkor 
lesz megvalósítható, ha a koronavírus-

járvány megszűnik. A műsorváltoztatás 
jogát fenntartjuk! A DUNAHARASZ-
TI VÁROSI KÖNYVTÁR MÁRCIUS 
16-TÓL HATÁROZATLAN IDEIG 
– VISSZAVONÁSIG - FERTŐZÉS-
VESZÉLY MIATT ZÁRVA TART! 
SZOLGÁLTATÁSAINK NEM MŰ-
KÖDNEK. Valószínűleg elmarad az 
áprilisi Dühöngő és a Játékdélután is. 
(Amíg tehetjük) MINDEN NAP 8-16-
IG TELEFONON ÉS E-MAILEN IS 
ELÉRHETŐK VAGYUNK. VIGYÁZ-
ZUNK MAGUNKRA!
Kérünk mindenkit, hogy a közösségi 
könyvkuckóban lévő könyveket – csak 
kellő óvatossággal – vegye kézbe! Ne 
hozzon senki újabb adagot, mert a hi-
giéniát, illetve annak hiányát nem le-
het kontroll alatt tartani.
JÚLIUS 6-10-IG 8-16.00-IG TART-
JUK 12+-OS KOROSZTÁLYNAK A 
III. OLVASÓTÁBORUNKAT. Ismét 
lesz meglepetés-vendég! Jelentkezni le-

het – jelentkezési lapot kérve a könyv-
tárban – április 25-május 31.
Köszönjük Bárkányi Edina új könyvek 
ajándékát! Tájékoztatásul közöljük 
az érdeklődőkkel, hogy 2019-ben 303 
olyan új, kitűnő könyvet kaptunk 
ajándékba Önöktől, amelyeket 
beleltároztunk és a közösség számára 
biztosítunk: lehet kölcsönözni a remek 
és gyönyörű példányokat.
Köszönjük, hogy adója 1%-át a Duna-
haraszti Városi Könyvtárnak ajánlot-
ta! 2018-ban 308.125,-Ft-ot kaptunk a 
Tisztelt Adófizetőktől. Ezen az össze-
gen Norton Family védelmi rendszert, 
és egy komplett számítógépet Micro-
soft Windows 10 és Microsoft Offi-
ce szoftverekkel vásároltunk a hasz-
nálói számítógépes parkba. Kérjük, 
rendelkezzen adója egyszázalékáról 
most is a DUNAHARASZTI  VÁRO-
SI  KÖNYVTÁR  javára! ADÓSZÁ-
MUNK: 16794601-2-13

DUNAHARASZTI HÍREK

Kővágó Mónika

06-20-583-9381
Fülöp Izabella

06-70-797-3803

NINCS EGYEDÜL!
AZ ÖNKORMÁNYZAT SEGÍT!

IDŐSEKNEK  BEVÁSÁRLÁS, GYÓGYSZERTÁR

kovago.monika@dunaharaszti.hu
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Az ember társas lény, s a gyerekekre ez még inkább igaz, a 
közös játék a természetes számukra, így érzik jól magukat, 
így fejlődnek és tanulnak. Most kényszerű szünetet kell 
tartanunk hetekig. Eddig soha nem tapasztalt elzárásban 
élünk, ami a gyerekeknek lehet, hogy dühítő, kényelmet-
len, unalmas- mégis nagyon fontos betartani a szabályokat. 
Óriási kihívás számukra ez a helyzet, főképp azért, mert az 
idegrendszerük még nem érett, a viselkedés szabályozásért 
felelős területek még fejlődésben vannak. Az érzelmeink 
kordában tartása hosszú évek alatt fokozatosan fejlődik 
bennünk, már bőven nagykorúak vagyunk, mikor érettnek 
mondható az idegrendszer. Egyéni különbségek is vannak 
természetesen, hiszen különbözőek vagyunk, más és más 
temperamentum jellemez minket, ez még a csecsemők kö-
zött is megfigyelhető, sok kutatás bizonyítja.
Az érzelmeink hatnak a cselekedeteinkre, így feszült hely-
zetekben olyan szélsőséges reakciókat is megélhetünk, és 
mutathatunk, amit korábban nem tapasztaltunk – ez a 
gyerekekre és a felnőttekre is igaz. Jó hír, hogy abban a 
pillanatban, hogy felnőttként felismerem a helyzetet, máris 
esélyem van a választásra: folytatom a veszekedést, vagy 
tartok egy kis szünetet, iszom egy pohár vizet, veszek pár 
lassú, mély lélegzetet, tudatosítom az érzelmeimet, kicsit 
hátra lépek. Soha nem volt még erre ennyire szükség. Ked-
ves Felnőttek, kérjük, legyenek tudatosak és türelmesek, 
amennyire csak lehet az elkövetkező hetekben – a gyerekek 
idegrendszere még fejlődik, még nem képesek az indulat-
szabályozásra úgy, mint ahogyan a felnőttektől elvárható.
Az otthoni tanulás nem fenékig tejfel!
Főleg akkor nem, ha a szülő is home office –ban dolgozik és 
még ebédet is kell intézni a gyerekeknek… Segítheti Önö-
ket, ha kialakítanak egy napirendet, ami szerint a napokat 
szervezik. Nem baj, ha nem sikerül rögtön! Nem kell, hogy 
merev, szigorú legyen a nap minden perce, nem kell, hogy 
minden órája be legyen osztva, de szükséges valamiben 
megállapodni a gyerekekkel. Öt nagy egység elegendő a 
napban, amikor valamit megcsinálunk – két délelőtti egy-
ség, két délutáni egység és az esti szokások: vacsora, fürdés, 
mese/olvasás – mindez a lelassulás jegyében, hogy a gye-

rekek el tudjanak aludni, nyugodtak legyenek az éjszakák. 
A gyerekek számára a napirendben az ismétlődés és a rit-
mus biztonságot ad. Erre nagy szükségük van nekik is – 
nekünk is. Ha közösen hozzák meg a szabályokat, bevonják 
a gyerekeket a „házi játékszabályok” megalkotásába és pl. 
együtt készítenek egy színes, matricás napirendet, amit a 
hűtőre hűtőmágnessel kitesznek, akkor a gyerekek is érzik: 
Anya, Apa számít rám. Az én véleményem is fontos. Le-
hetek sírós, fáradt, szomorú, dühös. Nem kell eltitkolnom. 
Mondták, nekem, hogy ez most nehéz, nekik sem könnyű, 
de mindent meg fogunk oldani. Látom rajtuk, hogy bizton-
ságban vagyunk.

Néhány játék ötletet szeretnénk adni Önöknek, 
ami a gyerekekben lévő stressz oldására ad 
javaslatot.

Szülőnek lenni nem mindig tündérmese!

CSODATÉVŐ SZEMÉTKOSÁR – minden korosztály-
nak, családi játék is lehet.
„Fejezd ki azt, amit érzel, ne duzzogj magadban!”
Gyűrj össze egy újságpapírt gombóccá és közben gon-
dolj arra, ami ebben a pillanatban bánt téged. Miköz-
ben gyűröd, mondd ki, hogy mi bánt! Pl. Utálom, hogy 
nem mehetek át játszani a barátomhoz, mérges vagyok 
emiatt.” Ha kimondtad, az összegyűrt papírt dobd a 
szemeteskosárba és mondd ki: Már nem haragszom! / 
Nyugodtabb vagyok! / Minden rendben lesz. Addig is-
mételjék, amíg szükség van rá és tetszik a játék. Utána 
beszéljék meg a gyerekekkel, mi történt, segítsék a fel-
dolgozást. 

LÉLEGEZZ LASSAN! – családi játék mindenkinek
Lélegezzenek lassan, miközben lassan emelik a kezüket 
felfelé illetve lefelé. 4-5 másodpercig lassan beszívjuk a 
levegőt, 4-5 másodpercig bent tartjuk, 4-5 másodperc 
alatt lassan kifújjuk, 4-5 másodpercig nem veszünk le-
vegőt, majd ismételjük az egész kört újra, amíg jólesik.  
Nem muszáj nagyon komolyan venni, szabad nevettetni 
a másikat!

BORÚRA DERŰ – alsó tagozatos gyerekeknek, vagy 
segítséggel óvódásoknak
„Rajzolj olyan tájakat, amelyek hasonlítanak rád!”
Két rajzlapra lesz szükséged. Először sötét színekkel 
(barnával, lilával, kékkel, feketével) rajzold meg egy 
magas hegy körvonalait, legyen egy folyó is a hegy 
lábánál. Rajzolj felhőket, villámokat is nyugodtan. 
Rajzolj esőcseppeket, amelyek megárasztják a folyót, 
amelyik a hegy mellett kanyarog. Írd le azokat a sza-
vakat, amelyek most fontosak neked.
Végül vedd elő a másik rajzlapot és csupa vidám 
színnel rajzolj zöldellő hegyet, napot, bárányfelhőket, 
madarakat, virágokat, nyugodt, békés folyót. Írj rá 
kedves, élettel teli szavakat!
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Nagyhét – Húsvét
A nagyhét az egyházi esztendő legsű-
rűbb hete.
Virágvasárnap, Jézus bevonul Jeru-
zsálembe. Szamárháton baktat, igazán 
nem előkelő a kép. Az út mentén vá-
rakozó emberek azonban felismerik. A 
különös az, hogy nemcsak a názáreti 
ácsot ismerik fel, hanem a Messiást. 
Dávid Fiaként éljenzik, ez pedig való-
ban a felismert Messiásra, Megváltó-
ra utal. Az utat szőnyeggel borítják 
le, ami nem más, mint a pálmaágak 
(győzelmi jelkép), és saját felső ruháik. 
Győztes király érkezik tehát, még ha 
rangrejtetten is. A hit szeme többet 
lát, mint az optikus látás.
A következő jelentős esemény Nagy-
csütörtök. Az Egyiptomból való sza-
badulásra emlékeztek a zsidók. Pászka 
ünnepnek, azaz a kovásztalan kenye-
rek ünnepének nevezték. Ez arra utal, 
hogy amikor e zsidók kiszabadultak 
Egyiptomból, nem volt elég idejük, 
hogy megkeljen a kenyértészta. Mellé-
kesen jegyzem meg, hogy a kovásztalan 
kenyér, száraz helyen tartva a minősé-
gét „korlátlan” ideig megőrzi. Az ün-
nepi lakoma legjellegzetesebb kellékei 
a kenyér, keserű főzelék és az édes bor. 
A lakoma mindig azonos rend szerint 
zajlik. Van egy tál az asztal közepén, 
benne keserű zöld főzelék (tormale-
vélből). Mindenki tör a kenyérből (ez 
olyan forma, mint nálunk a palacsinta, 
de szigorúan liszt és víz az alapanyag), 
majd belemártják a főzelékes tálba, és 

meg kell enni. Innen az ünnep német 
elnevezése: Gründonnerstag.  Ez a rí-
tus emlékezet a keserű egyiptomi négy 
évszázadra. Utána körbe jár a kehely 
finom libanoni édes borral. Egy-egy 
kortyintás és már le is mosta a kese-
rűséget. A szimbolika: volt keserű idő-
szak, de Isten jósága lemosott minden 
keserűséget.
Jézus ezt az alkalmat használja fel, 
hogy beszéljen az új szövetségről. A 
szövetség egyáltalán a régieknek azt je-
lentette, hogy Isten velük van. Két fél 
egyező akarata kellett, hogy ez megva-
lósuljon. 
Jézus a kenyérre azt mondta, hogy az 
a teste, a pohárra, hogy ez az ő vére. 
Ez az Új Szövetség, az Úrvacsora, az 
Oltári Szentség, az Eucharisztia. A ke-
resztény egyházak jelentős része vallja, 
hogy az Úrvacsorában, Oltári Szent-
ségben Krisztus van jelen. A teológiai 
szakkifejezés úgy mondja, hogy ez re-
alpresentia.        
Magyarul magyarán, Krisztus testé-
vel és vérével táplálja az övéit. Nagy 
titok ez.
Ezen az éjszakán történik meg Júdás 
árulása. Elfogják Jézust a hatalom bi-
torlói, aztán megkezdődik a pere.
Nemrég elhuny alkotmánybíró bará-
tom tartott előadást Jézus peréről. 
Lépésről lépésre levezette, hogy a 
római jog miatt miért nem lehetett 
volna Jézust halálra ítélni. Ugyanígy 
levezette, hogy a zsidók törvénykezése 
miatt miért nem lehetett volna Jézus 
halálra ítélni.
Előadása záró mondatát idézem: „És 

kérem, ez így a megváltás!” Ez is egy 
nagy titok.
Az ítélet kész, már csak végre kell 
hajtani. Eljön a Nagypéntek. A mély-
pont ünnepe. A kereszten a leggyalá-
zatosabb halállal hal meg a Világ Ura. 
Szenvedésébe és halálába belesűrül 
minden emberi fájdalom, halálfélelem, 
kétségbeesés, elmúlás. Utolsó szava: 
„Elvégeztetett!” Emberileg nézve nincs 
tovább. A főszereplő meghal, az irodal-
mi műfaj dráma, illetve tragédia. Mi 
más lehetne, másra nincs tapasztalá-
sunk. Kész, ennyi.
És ekkor jön a HARMADIK NAP. A 
zsidó naptár szerint a hét első napja. 
Asszonyok mennek a sírhoz, hogy 
befejezzék a temetési szertartást, mert 
nem kenték meg a holttestet mirhával. 
Pénteken nem volt idő, mert beállt a 
sabbát, a szent hétvége, amikor szigorú 
rend szerint nem volt szabad semmit 
tevékenykedni, a megkenés meg olyan 
rítus volt, mint amikor mi koszorút, 
sírcsokrot viszünk a temetéskor szeret-
teink sírjára. Az elbocsátó szeretet, és 
a kegyelet aktusa ez.
Az asszonyok mennek, hagyományo-
san ez az ő dolguk, ti. a megkenés, A 
sziklasír nyitva, Jézus nincs ott. Itt 
az evangéliumi tudósítások eltérnek, 
de a lényeg ugyanaz. Nincs itt, mert 
feltámadt. Mit mondjon erre a józan 
ész? Semmit. Mert ez is a nagy titok, 
sőt a legnagyobb. Krisztus feltámadt! 
Valóban feltámadt! Ekkor új irodalmi 
műfaj született: az evangélium, azaz az 
örömhír, jó hír. Párját ritkító, minket 
boldogító!

Varsányi Ferenc

DUNAHARASZTI HÍREK

Egyházi ünnepeink 
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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
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fotó: Kettererné Bauer Mónika

Álom ez vagy valóság?
 
Hyvää Huomenta.... mondta Minna, a finn tanárnő, aki 
svéd és francia nyelvtanár,  egy sötét, havas reggelen....A 
Nap még fel sem kelt, majd csak 8:30-kor fog. El sem 
hiszem, hogy ez a mondat nekem szól. Szerintem csak 
álmodom....vagy ez a valóság.... majd elválik....
A hír, miszerint 3 nap múlva Finnországban leszek, iz-
galommal, aggódással, némi félelemmel, persze óriási kí-
váncsisággal és annál nagyobb érdeklődéssel töltött el. A 
pakolás és készülődés ideje nagyon gyorsan eltelt. Még fel 
sem eszméltem.... de már a repülőtéren találtam magam, 
9 lány és 2 fiú társaságában.... chek-in, biztonsági elle-
nőrzés, boarding.... és felszállás....Úr Isten - ez tényleg én 
vagyok... a lányok közül kettő most repül először, valahol 
el kell kezdeni a turistáskodást... ráadásul pont egy ilyen 
jó hellyel, mint Finnország.
Szerencsésen megérkeztünk Ouluba. A diákjainkat várták a 
finn fogadó diákok, a barátaik, mert mint kiderült, ők már 
hónapok óta leveleztek egymással. Az egyik finn lány a meg-
hatódottságtól sírva fakadt, amikor meglátta magyar társát. 
Rövid ismerkedés Minnával, majd irány a szállás. Útköz-
ben már látszott, hogy jól meg fogjuk érteni egymást, 
jókat fogunk beszélgetni, mert hasonlóan gondolkodunk, 
vannak közös tulajdonságaink.
Kinézve a motel ablakán a következő látvány tárult elém: 
sötét, felhős éjszaka, a Nap már régen lement. Minden fe-
hér, havas, jeges, kicsit hidegnek tűnő látvány, mindenhol 
fenyő- és nyírfa.
Péntek reggel.   Hyvää Huomenta...szólt a mondat egy 
fehér autóból. A sofőr- Minna- hozzám, felém beszélt... 
Szétnéztem, körülöttem senki. Mégiscsak nekem szólt ez 
a mondat. Most már biztos, hogy ébren vagyok, és nem 
álmodom. Ez itt Finnország!!!! Tényleg!! Tényleg!! Tény-
leg!!
Reggel az iskolában kedvesen, szívélyesen, barátságosan 
fogadtak. Rögtön egy angolóra jött, ahol pár mondatban 
bemutattam az iskolánkat, a Baktay Ervin Gimnáziu-
mot, és elmondtam, hogy miért vagyunk itt.
A Lukio iskola egyik jellegzetes, hagyományos ünnepsé-
ge volt aznap, a Prom, ahol vendégként végignézhettük 
az ottani végzősök táncait, majd keringőre és különböző 
klasszikus zenére a mi diákjaink is táncolhattak egymás-
sal, illetve a fogadó diákjaikkal.
Az ebédet egy megnyitó Welcome - ceremónia követte. 
A két iskola között a cserekapcsolat immár több mint 20 
éve tart. Ez egy jubileumi ünnepség volt, a 20. utazást 
ünnepeltük. Még Comenius projektként indult a kapcso-
lat. Készítettek egy rövid videót, melyben fényképekkel, 
videókkal összegezték, merre jártak nálunk, és mi merre 
jártunk náluk. Szerepeltek régi és új kollégák is a slides-
how-ban, Bucskó Marianna, Kovács István, Nagy-Győr 
Dalma, Párkányi Judit, Galambos Ágnes, Antalné Mol-
nár Zsuzsanna. Minden 1996-ban kezdődött... a képek 
alapján. Annyira megható volt az ünnepség, hogy a be-
szédem felét lányos zavaromban el is felejtettem… de a 
könnyeim és a remegő hangom elmondták, elárulták azt, 
ami kimaradt a spontán beszédből.
Ezt követően Blueberry pitesütés (hagyományos finn sü-
temény, kék-, fekete-, akár vörös áfonyával, mert náluk 
csak az aprómagvas gyümölcsök teremnek meg) követ-
kezett, Household Economy kurzus  keretében. Nagyon 

finomak lettek a sütik. A naplementét egy közeli szánkó-
dombnál töltöttük, kolbászsütögetés, szánkózás, és csúsz-
dázás közben. 
A hétvégét a diákok a fogadó családokkal töltötték. 
Voltak, akik hüttében szaunáztak, volt, aki mezítláb ro-
hangált a hóban, volt, akit motoros szánon vittek ide-
oda, voltak, akik múzeumba mentek Ouluba, volt, aki 
síelt, volt, aki evett rénszarvashúst, volt aki színházba 
ment.....
Hétfő reggel. Az iskolában találkoztunk, mert indultunk 
északra: Rovaniemibe. Gyermekkorunk legszebb meséi a 
messzi északról szóltak, a Polar Expresszről, a Mikulás-
ról, a mitikus szánkóról és a segítő manókról, meg persze 
Rudolfról, akinek nem is piros az orra…..
Minden gyermek álma, hogy találkozzon a Télapóval, és 
átadja a titkos üzenetet, a féltett kívánságát. Útközben 
megálltunk Kemi városában, ahol egy csodálatos 
jégkastélyba vittek be bennünket. Minden évben újra és 
újra felépítik, mert persze nyáron elolvad a jégvár.
Rovaniemi – Santa’s Village. A Télapó faluja csodálatos, 
igazán mesebeli környék. Az északi sarkkörön fekszik.  
É.sz. 66,3o….. El sem hiszem… mennyiszer kimondtam 
már ezt a szót, hogy északi sarkkör, mennyiszer számol-
tuk már ki a napsugár beesési szögét erre a nevezetes 
szélességi körre, hányszor magyaráztam már el, hogy 
hol van…. és most itt lehettem!!!!!!! Nem akartam mást, 
mint a sarkkörön állni, ülni, feküdni, jó mélyen beszívni a 
hideg, sarki levegőt, átélni a pillanatot, és gyönyörködni 
a tájban. Igazán meseszép volt. Majd jött a várva várt 
pillanat…. 
A Télapó. Szerintem mindenki a pillanat töredéke alatt 
elmormolta magában a létező összes kívánságát, ami csak 
eszébe jutott, vagy amit már annyiszor megírt levélben, 
vagy amit még ezután fog csak kívánni. Fantasztikus 
élmény volt!
Kedd reggel. A gépünk indult haza. Még kerestük a 
rénszarvasok nyomát, de már nem láttuk. A hó elolvadt 
a sok eső miatt, és minden feketévé vált….  Ez a pár nap 
nagyon gyorsan eltelt.  Amit nem is hittünk volna, hogy 
amire annyit készültünk, amit annyit vártunk, ilyen gyor-
san el fog múlni, és nem is gondoltuk volna, hogy ez az 
utazás ilyen jól fog sikerülni. Alig várjuk a jövő áprilist, 
amikor majd mi fogjuk vendégül látni finn barátainkat.
Hogy álom volt vagy valóság?.... Szerintem álom, ami 
valósággá vált.

Baginé Körmendi Éva
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Szuperhősök vagytok!

Bizony nem könnyű most otthon kuksolni, igazatok van. 
Mi felnőttek sem örülünk ennek, mégis szót kell fogad-
nunk, mert a tudósok és az orvosok azt mondták az egész 
világon, hogy akkor tudjuk megállítani ezt az új beteg-
séget, amit koronavírusnak hívnak, ha nem találkozunk 
egymással. Ezért kell otthon maradnunk. Ha ügyesen be-
tartjuk a szabályokat, akkor hamarabb vége lesz a szigo-
rúságnak, és újra találkozhatunk, újra együtt játszhatunk 
egymással!
Győzni fogunk, a koronavírus ki fog nyiffanni, de ehhez 
Rátok is szükség van, úgy mint a mesékben a hősökre!
Milyenek is a hősök? Emlékeztek?
A hősök másokra figyelnek, segítenek nekik, megvédik a 
gyengébbet és mindig győznek.  Anna a Jégvarázsban, Pó-
kember, Pocahontas, Mulán, Superman…és ti még sokkal 
több ilyen nagyszerű mesehőst ismertek.
Most ti lettetek egyik pillanatról a másikra hősök, egytől 
egyig! De nem ám mese hősök, hanem igazi hősök! Úgy 
véditek magatokat, Anyát, Apát, Nagyit, Nagypapit, a 
szomszéd nénit vagy szomszéd bácsit, barátokat, óvónénit, 
tanítónénit, hogy otthon rajzoltok,  játszotok, gyurmáz-
tok, festetek.
Fotózzátok le a műveiteket, küldjétek el nekünk ide: 
szuperhos@dunaharaszti.hu, hogy meg tudjuk mutat-
ni az egész városnak, milyen lány és fiú szuperhősök élnek 
Dunaharasztiban!
Válassz az alábbi témák közül:
1. Így segítek otthon!
2. Így vigyázok a többiekre!
3. Így szeretem a tavaszt!
Minden alkotásotok felkerül majd a dunaharaszti.hu 
weboldalra, ahol korosztályonként fogjuk a műveiteket 
csoportosítani és mindenki megnézheti!
1. 3-4 évesek
2. 5-6 évesek
3. 6-8 évesek
4. 8-10 évesek
Versenyt is hirdetünk! Minden korcsoport első 10 legötle-
tesebb, legszebb alkotása az májusi Dunaharaszti Hírek 
újság külön mellékletében megjelenik!

Hajrá Szuperhősök!

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

Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016
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Avagy miként lesz vendéglősből püspökké egy utca 

Ha fellapozzuk dr. Helméczy Mátyás 2005-ben megjelent 
Dunaharaszti változó város az ország szívében – városkép, 
várostérkép, városkalauz című könyvét, a 144. oldalon a 
következőket találjuk benne: „Márton Áron utca, 280 mé-
ter hosszú utca a Felsővárosban. Még az I. világháború 
előtt jött létre, az Alsófalura jellemző épületekkel, de már 
a Felsőfalu területén, a két vá-
rosrész egybeépülésének idő-
szakában. Eredetileg Márton 
utca volt. A II. világháború 
után a Kun Béla utcanevet 
kapta, és 1991. óta viseli mai 
nevét. A Fő utcából a 128-as 
számnál ágazik ki, majd egy 
közel derékszögű töréssel a Dó-
zsa György útra kanyarodik. 
Mivel kisebb helyi forgalmú 
utca, hosszabb ideig mostoha-
gyermekként kezelték és elha-
nyagolták. 2003-ban azonban 
szilárd burkolatot kapott, mi-
után forgalma is megnőtt. A 
Fő út sarkán egy takarékszö-
vetkezeti épület, másik végén 
a Dózsa György útnál egy na-
gyobb testedző szalon parkoló-
ja található.”
A leírás a korábbi névadók-
ról már nem értekezik, pedig 
érdekes kis történetet rejt a 
nyúlfarknyi méretű utcácska. 
Bevallom, amikor Táborosi 
Ágival, akkori főnökömmel 
együtt szerkesztettük Matyi 
bácsi könyvét, még mi sem ismertük ezt a változatot. 
Valamikor régen volt egy neves vendéglő a Fő út északi 
határán, a Glázer vendéglő. Tulajdonosa Glázer Márton 
volt, akinek történetesen a Némedi (a mai Dózsa György) 
út mellett volt egy ligetes, erdős földterülete. Ekkoriban 
lendült fel a haraszti turizmus, egyre többen jöttek, köl-

töztek ki Pestről, hogy a Duna és a haraszti táj szépségeit 
élvezzék. A Glázer vendéglő mögött ekkor már strand is 
volt, és a csónakosok is szívesen kötöttek ki egy frissítőre 
vagy jó ebédre. Ha nő a forgalom, a jó gazda fejleszti a 
vállalkozást, és Marci bácsi kiváló gazda volt. 1909-ben 
ezért felparcellázta az említett területet, hogy a befolyt 
pénzből a strand és vendéglő fejlődhessen. A parcellázás 
során, hogy a telkeknek megfelelő kijárata legyen, egy 
kis utcát kellett nyitni a fő út felé. Kezdetben nem volt 
hivatalos neve az utcácskának; az ott élők – Marci bácsi 
iránti tiszteletből – Márton utcának nevezték el, aztán 
később így is került be az utcajegyzékbe. A II. világháború 
után Kun Béla utca lett, bár az ott lakók csak a hivata-

los papírokon használták ezt a 
nevet, szívük szerint továbbra 
is a Márton utcában laktak. 
A rendszerváltozás után az új 
képviselő-testület leváltotta az 
utcák kommunista névadóit. 
Mivel történetünket valószínű-
leg ők sem ismerhették, nagy 
gondot okozhatott a Márton 
utca korábbi neve. Végül is 
megszületett a döntés: visz-
sza is adták az utcanevet, 
meg nem is. Az egykori ven-
déglősről elnevezett utcának 
püspöki rangot adtak, és a 
Harasztihoz ugyan semmiben 
sem kötődő, de az igen kivá-
ló és az egész nemzet tiszte-
letét bíró Márton Áron erdé-
lyi püspök lett a névadója. 
Néha elképzelem, hogy Marci 
bácsi, fenn az égiek közül lenéz 
Dunaharasztira és elégedetten 
mosolyog. Nagy türelemmel 
kivárta, amíg a kommün véget 
ér – mert ő tudta, hogy véget 
fog érni –, és örömmel vette 
tudomásul, hogy ezután társ-

bérletben névadó egy legendás, hős püspökkel. Mert hát a 
haraszti ember olyan, amilyen: ma is csak Márton utcának 
nevezik a kedves kis Fő úti kijárót. 

Gáll  

Száz éve már… 
UTCANEVEINK 
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Fürjes Balázs, Budapest és az ag-
glomeráció fejlesztéséért felelős ál-
lamtitkár arról tájékoztatott, hogy 
a kormányzati Budapest Fejlesztési 
Központ kiírta az ötös metró első üte-
mének tervezésére szóló tendert. Az ál-
lamtitkár elmondta, hogy a kormány, a 
Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve, 
2018 novemberében döntött az előké-
szítés megkezdéséről és arról, hogy a 
tervek elkészültét követően a fejlesz-
tést a 2021 és 2027 közötti európai 
uniós forrásokból valósítsák meg Bu-
dapesten és az agglomerációban. A Fő-
várossal, az agglomerációs települések-
kel, a BKK-val, MÁV-val és szakmai 
szervezetekkel folytatott egyeztetések 
alapján, a mai napon megjelent az első 
munkaszakasz tervezőjének kiválasztá-
sára kiírt, nyílt európai uniós közbe-
szerzési eljárás. Fürjes Balázs szerint 
„a következő évtized legjelentősebb, 
legtöbb budapesti és agglomerációs 
lakos közlekedését segítő HÉV fejlesz-
tések tervezőjét a legnagyobb versenyt 

biztosító, legnyíltabb közbeszerzési el-
járás keretében választjuk ki”. 
„Budapest következő évtizedé-
nek legjelentősebb közlekedési és 
városfejlesztési fejlesztése indul el a 
H5-ös (szentendrei), a H6-os (rácke-
vei) és a H7-es (csepeli) HÉV-vonalak 
teljes megújításának és fejlesztésének 
tervezésével. A Budapest Fejlesztési 
Központ megalakulásakor Vitézy Dá-
viddal, a február 1-én hivatalba lé-
pett vezérigazgatóval ígéretet tettünk 
a HÉV felújítás-ötös metró tervezési 
tenderének 100 napon belüli kiírására 
– ezt a vállalást teljesítettük most ha-
táridő előtt.  A mai napon megjelent 
a közbeszerzés az építkezés megkezdé-
sére alkalmas részletességű kiviteli ter-
vek elkészítésére.” – mondta el Fürjes 
Balázs. 
Vitézy Dávid, a kormányzati Budapest 
Fejlesztési Központ vezérigazgatója tá-
jékoztatott a tervezési feladat műszaki 
tartalmáról:
-A H6-os ráckevei HÉV teljes felújí-

tása, megállóinak akadálymentesítése, 
utastájékoztatás megújítása, az állo-
mások környezetének rendezése, P+R 
parkolók létesítése, a vonalon a sebes-
ségkorlátozások megszüntetése és a se-
besség emelése.
-A H7-es csepeli HÉV teljes felújítása, 
megállóinak akadálymentesítése, utas-
tájékoztatás megújítása, az állomások 
környezetének rendezése, P+R parko-
lók létesítése, a vonalon a sebességkor-
látozások megszüntetése, a sebesség 
emelése és vonalhosszabbítási tervek 
készítése Csepelen az Erdősor útig.
-A H6-os ráckevei és a H7-es csepeli 
járatok – összefonódva – a Közvágóhíd 
állomástól föld alatt, Boráros téri meg-
állással egészen a Kálvin térig történő 
meghosszabbítása, régi hiányt pótolva, 
új átszállási kapcsolattal a 3-as és 4-es 
metrókra, s ezen vonalak utasai szá-
mára végre megadva a közvetlen bel-
városi kapcsolatot. 
-A beruházási program része a csepe-
li HÉV felszíni, Duna-parti nyomvo-

Nyílt európai uniós közbeszerzéssel 
indul a HÉV közlekedés teljes megújítása 
és bővítése
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nalának kiváltása után új Duna-parti 
sétány tervezése a Boráros tér és a Déli 
Városkapu fejlesztési terület között, il-
letve a fejlesztéssel érintett fontos bu-
dapesti közterek, csomópontok rende-
zése (Boráros tér, Közvágóhíd). 
-A H5-ös szentendrei HÉV-vonalon 
modern, akadálymentesített megálló-
kat és Békásmegyertől Szentendréig 
teljesen felújított vasúti pályát terve-
zünk, a sebességkorlátozások megszün-
tetésével, az állomások környezetének 
rendezésével. 
-Mindezen fejlesztések együttesen ad-
hatják az 5-ös metró koncepció első 
ütemét. A koncepció lényege a H5-ös, 
H6-os és H7-es HÉV-ek összekötése 
a belváros alatt, ezzel egy észak-déli, 
Szentendrétől Csepelig és Ráckevéig 
tartó gyorsvasúti rendszer létrehozása, 
melyen akár az Esztergom felől és Kun-
szentmiklós-Tass felől érkező MÁV elő-
városi vonatok is közlekedhetnek majd 
a jövőben. A vonal egy összekötő alag-
úttal lehet teljes a távlatban, az eddig 
felsorolt munkák elvégzését követően, 
ennek nyomvonala azonban még nem 
eldöntött. Az 5-ös metró koncepció be-
fejezését jelentő új összekötő alagutat 
vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány 
is készül a most megrendelendő mun-
kák részeként, mely kijelöli ennek a 
távlati fejlesztésnek a nyomvonalát és 
megállóit. 
Fürjes Balázs szavai szerint a fejlesz-
tés fő célja az, hogy a versenyképes és 
környezetbarát közösségi közlekedés 
fejlesztése nyomán kevesebb autó ter-
helje Budapest útjait, javuljon a bu-
dapestiek és az agglomerációs lakosok 
életminősége. „A HÉV-ek felújítása és 
fejlesztése, távlatosan az északi és déli 
HÉV-ek Duna alatti összeköttetését 
jelentő ötösmetró-fejlesztés gyorsab-
bá, kényelmesebbé, átszállásmentes-
sé teheti hetente akár egymillió utas 
közlekedését, csökkenti a dugókat az 
utakon, javítja a budapesti levegőmi-
nőséget.” – sorolta a fejlesztések hasz-
nait Fürjes Balázs.  Az államtitkár em-

lékeztetett: a budapesti autóforgalom 
jelentős része az agglomerációból érke-
zik a városba, így minden fővárosi és 
minden ingázó közös érdeke az elővá-
rosi kötöttpályás közlekedés fejleszté-
se.  Fürjes Balázs így fogalmazott: „ez 
közlekedéspolitikai, gazdaságpolitikai, 
klímavédelmi és levegőminőség-javítá-
si cél egyaránt. Az infrastruktúra-ter-
vezéssel párhuzamosan hamarosan 
indul az érintett HÉV-vonalakra új, 
alacsonypadlós, klimatizált vonatok 
beszerzésének tendere is a MÁV-HÉV-
vel együttműködésben.”
Fürjes Balázs felidézte: a HÉV-hálóza-
tot naponta 150 ezer utas használja, 
a három érintett HÉV-vonal fejlesztés 
által érintett települések és kerületek 
teljes lakossága közel egymillió. „A 
jelenlegi vonalak a hetvenes évek mű-
szaki színvonalát képviselik, az érintett 
HÉV-vonalakon járműállomány jelen-
tős részének életkora eléri az ötven 
évet, és nem versenyképes az autózás-
sal a szolgáltatás színvonala. A fejlesz-
téssel a városi és elővárosi autóforga-
lom csökkenthető, így hosszútávon az 
autóhasználatból származó szén-dioxid 
kibocsátás is kevesebb lehet.” – tette 
hozzá Fürjes Balázs.
„Ahhoz, hogy Budapest 2030-ra Eu-
rópa legjobb életminőséget nyújtó 
városai között legyen, világszínvonalú 
közlekedési rendszer megteremtésé-
re van szükség. A HÉV-ek fejlesztése 
egyszerre ízig-vérig budapesti fejlesztés 
és egyszerre szolgálja az elővárosokból 
bejárókat is. Az európai uniós forrá-
sokból most kiírt közbeszerzés is bizo-
nyítja: egy szó sem igaz abból, hogy 
Budapest ne részesülne európai uniós 
támogatásokból a jövőben – mondta 
a most meginduló beruházás kapcsán 
Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi 
agglomeráció fejlesztéséért felelős ál-
lamtitkár.  
Fürjes Balázs mindehhez hozzátette 
még, hogy a tervezést Vitézy Dávid ve-
zetésével a Budapest Fejlesztési Köz-
pont irányítja. „Vitézy Dávid vezér-

igazgató szakmai tudása, nyitottsága, 
párbeszédkészsége és minden politikai 
oldal általi elfogadottsága a garancia 
arra, hogy a tervezők megtalálják a 
budapestieket és az agglomerációs la-
kosokat legjobban szolgáló megoldáso-
kat. Arra kértem Vitézy Dávidot, hogy 
a HÉV-ek felújításának, a távlati ötös 
metrónak a megtervezése során töre-
kedjen szakmai konszenzusra, hozzon 
létre egyetértéseket, folytassa azt a 
gyakorlatot, hogy a Fővárosi Önkor-
mányzat és az érintett települések be-
vonásával folyjék a tervezés. A politi-
kai különbözőségek ellenére Budapest 
nem csatatér, a polgárok joggal várnak 
tőlünk együttműködést, így kell foly-
tatni a munkát.”
 „A csepeli, ráckevei és szentendrei 
HÉV-vonalak fejlesztése Budapesten 
ma a legnagyobb közlekedési adósság 
és egyúttal a legfontosabb közlekedési 
beruházás. A belvárosi meghosszab-
bítás és a felújítás révén a két déli 
HÉV-vonal utasszáma 47 ezerről 108 
ezerre nőhet. Csepelről az előzetes szá-
mítások szerint jelenleginél 7, Ráckevé-
ről pedig 30 perccel rövidebb idő alatt 
lehet eljutni a belvárosba, csökken a 
kényszerű átszállások száma. A fő cé-
lunk az, hogy versenyképesebb legyen 
a fővárosi és az elővárosi tömegközle-
kedés. A mai elővárosi vasúti utasszám 
akár meg is duplázható – pusztán az-
zal, hogy az autóhoz képest verseny-
képes alternatívát kínál a kötöttpályás 
közlekedés. Ennek egy fontos lépése a 
HÉV-ek fejlesztése.” – mondta Vitézy 
Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ 
vezérigazgatója.
A vezérigazgató hozzátette: a meg-
újuló HÉV-vonalak több pontján új 
P+R parkolók és korszerű autóbuszos 
átszállási kapcsolatok építését is 
tervezik. 

A beruházást a Budapest Fejlesztési 
Központ a MÁV-HÉV Zrt.-vel konzor-
ciumban valósítja meg.
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2020. február hónapban el-
hunytak neve és életkora

Juhász Józsefné  élt 72 évet
Gerőcs János   élt 85 évet  
    még januári elhunyt
Peczár Jánosné  élt 68 évet
Sásdi Béla Lászlóné  élt 81 évet
Szabó Györgyné  élt 78 évet
Szing József   élt 67 évet
Takács Gyuláné   élt 92 évet
Bajcseva Encseva Mária  élt 98 évet
Schuszterné Busi Mária élt 65 évet  
   még januári elhunyt
Tornai József   élt 92 évet
Diósi Gábor   élt 83 évet
Bak Istvánné   élt 80 évet
Fajta Antalné   élt 86 évet
Böröcz Lajosné   élt 85 évet
Kovács Eszter   élt 69 évet
Boldog Imre László  élt 80 évet
Varró Ferenc   élt 71 évet
Farkas Ferenc   élt 76 évet
Incze Gábor   élt 89 évet
Bánfalvi Endre   élt 54 évet

Elhunytak téves megjelenés! 
Virányi Kitti jelent meg tévesen, 
édesanyja helyett!
Virányiné Svéger Mónika élt 47 évet
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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. februárban  születet-
tek névsora

Szuna-Janisch Márk 02. 02.

Varga Máté  02. 02.

Lobog Zita  02. 04.

Tóth Marcell  02. 05.

Iványi Botond  02. 07.

Kállai Dániel  02. 07.

Varga Marcell  02. 07.

Antus Olivér  02. 08.

Nyikos Benett  02. 09.

Rafael Beatrix  02. 09.

Felföldi Levente  02. 10.

Schneider Botond 02. 12.

Gyöngy Panna  02. 13.

Erdei Patrik  02. 16.

Kovács Zalán  02. 17.

Horváth Mátyás  02. 18.

Szobonya András 02. 18.

Kopányi Szófia  02. 21.

Kollár Bence  02. 23.

Dúzs Bianka Zsófia 02. 24.

Bökönyi Lili  02. 27

Heim Patrik  02. 27.

Közélet

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.
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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! 
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Idén már harmadszorra szerveztük 
meg a kéthetes angliai tanulmányutat. 
Harmincegy tanulóval utaztunk Devon 
megye Barnstaple városába.
Már odafelé megnéztünk néhány neve-
zetességet (Canterbury, Stonehenge). 
Az angliai tartózkodás alatt délelőtt 
tanórák voltak, három csoportban, 
anyanyelvi tanárok vezetésével. Dél-
utánonként kirándulásokat tettünk 
a környék nevezetességeihez  (Woola-
combe, Ilfracombe, Lynton, Lynmouth, 
Combe Martin Wildlife Park, Exeter). 
A nyelviskola vezetője, Roy kísért min-
ket és rengeteget mesélt. Ráadásul, 
mivel az elszállásolás helyi családok-
nál történt, az angol nyelv gyakorlása 
egész nap biztosított volt. Szombaton 
közös kirándulást tettünk Tintagelbe, 
vasárnap pedig a fogadó családok szer-
veztek programot a gyerekeknek.
Az utolsó napon minden tanuló „dip-
lomát” kapott, és nagyon büszkék vol-
tunk, amikor mind a három anyanyelvi 
tanár azt mondta, hogy öröm volt a 
csapatot tanítani és boldogan jöttek 
be reggelente hozzájuk. A legnagyobb 
dicséret azonban az volt, hogy a nyel-

viskola vezetője úgy búcsúzott, évek 
óta a mi csoportunk volt a legjobb!
A hazafelé úton sajnos már voltak 
kisebb nehézségek - több mint hat 
órát  kellet várakoznunk a határon - 
de a gyerekek ezt is fegyelmezetten és 
hősiesen átvészelték, és március 14-én 
késő este épségben megérkeztünk.
A csoport élvezte a tanulmányutat és 
nagyon hasznosnak tartották. Egyikük 
(Anna) így vélekedett: „Hatalmas él-
mény volt számomra, mert nem csak 
a kiejtésem, a szókincsem és a bátor-
ságom nőtt az oktatásnak köszönhető-
en, hanem új embereket is megismer-
hettem. A család nagyon kedves volt, 
a délutáni kirándulások gyönyörűek 
voltak és rengeteget tanultunk ott is, 
mivel angol nyelven kaptunk idegen-
vezetést. Mindenkinek, akinek van le-
hetősége kijutni, az menjen és élvezze, 
mert nem csak hasznos, hanem szóra-
koztató is!”
Büszkék lehetünk gyerekeinkre, mert a 
Baktay Ervin Gimnázium jó hírét ter-
jesztik a világban. Egyben szeretnénk 
megköszönni a szülők és az iskola tá-
mogatását.

Jakab Ildikó és Szimuly Zsófia 
angoltanárok

Az angliai út nagyon nagy élmény volt 
számomra és mindenképpen megér-
te elmennem. Rengeteg szép helyen 
jártunk. Egyszerűen elképesztő volt 
a látvány, minden egyes alkalommal 
lenyűgözött a helyek szépsége. A vég-
telen óceán és a hegyek varázslatosak 
voltak. Külön kiemelném a Tinta-
gel castle-t észak Cornwallban amely 
igazán lenyűgözött. Több múzeumot 
is megjártunk nekem legjobban az Il-
fracombe-i tetszett. Sok érdekességet 
találtunk ott. (Régi tortaszeletektől 2 

fejű kacsáig sok minden volt ott.) Kü-
lön öröm volt számomra, hogy vissza-
felé Londonba is betértünk.
A programok mellett az órák is szu-
perek voltak. Külön tetszett, hogy ki-
sebb csoportokban voltunk hiszen így 
mindenki ténylegesen részt vehetett az 
órán. A tanárok elképesztően kedvesek 
voltak és mindig hamar elrepült az idő. 
Nagyon tetszett, hogy a 3 tanárral kü-
lönbözőek voltak az órák. Egyik órán 
mindig egy téma köré épült az óra, 
mint pl.: nemzetiségek vagy egzotikus 
állatok, a másikon pénzügy, számok vi-
lága harmadikon pedig verset írtunk, 
játszottunk szóval változatos volt. 
Úgy gondolom, hogy többnyire a fo-
gadó családok már több évnyi tapasz-
talattal rendelkeznek, ami nagyon jó 
hisz a szükséges ellátásról hiánytala-
nul tudnak gondoskodni. A mi fogadó 
családunk nagyon rendes volt, sokat 
beszélgettünk, nevettünk. Ha valami 
problémánk vagy kérésünk adódott 
akkor azt felvetettük, jeleztük es meg-
beszéltük. Nagyon fontos, hogy le-
gyünk nyitottak es ne essünk pánikba, 
ha nem értünk valamit hiszen akkor 
megismétlik, megpróbálják körülírni. 
Ez alatt az idő alatt is sokat fejlődik 
a hallásértés és beszédkézség. Termé-
szetesen nem maradt el a teázás sem, 
amit minden nap este 20:00-kor finom 
kekszek társaságában fogyasztottunk 
el, amiből jócskán vettem és hoztam 
haza! Az iskolától elérhető közelségben 
vannak boltok, kávézók, üzletek, úgy-
hogy szabadidő esetén mi mindenkép-
pen beültünk egy-egy forrócsokira.
Rengeteg fényképet készítettem, ame-
lyeket boldogan, tele élményekkel mu-
tatok majd meg családomnak és bará-
taimnak.

Dóri

Baktaysok Angliában
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Novoszádi Zoltán, a Novossadi & Co. arca és tervezője tö-
kéletes megoldást talált arra, hogyan élje túl ezt a szörnyű, 
járványos időszakot úgy, hogy közben másokon is segít.
Budapest igazán előkelő helyén, a Váci utcában van üzlete 
Novoszádi Zoltánnak, akinek öltönyeit, ingjeit sok befo-
lyásos ember viseli, hiszen luxusminőséget képviselnek az 
anyaghasználatukkal, és valóban stílusosak. Évek óta a ha-
zai divat egyik ismert arca, akinek magabiztos helye van a 
szakmában, de a koronavírus-járvány ugyanúgy, mint pél-
dául a turizmust, vagy a vendéglátást, a ruhaipart is meg-
viselte. Komoly döntéseket kellett hoznia, de szerencsére 
az évek tapasztalata segítette őt abban, hogy megtalálja a 
túlélés kulcsát a Gentlemask termékeivel, ráadásul közben 
még segít is a rászorulókon.
– Milyen hatással volt a tervekre a járvány, és hon-
nan jött a nagy ötlet? 
– Idáig csak méretre készítettünk inget és öltönyt, de 
idén először szerettük volna a turistákat készletről is 
kiszolgálni. Ehhez vettünk kétszáz méter, első osztályú 
anyagot, de közben hirtelen hatalmasat fordult a korona-
vírus-járvány miatt a világ. Gyakorlatilag egyik pillanat-
ról a másikra megszűntek a megrendelések, az embereink 
érdekében pedig nagyjából két napunk volt eldönteni, 
hogy mi legyen, hogyan tovább. Ekkor tapasztaltuk a 
megrendítő maszkhiányt, és úgy gondoltuk, hogy ha már 
van hozzá anyagunk, akkor megcsináljuk luxuskivitelben.
Így felvetődött a kérdés, hogy vagy maszkot csinálok, 
vagy bezárom az üzletet.
– Nehéz volt átállni a maszkok készítésére?
– Igazából a döntést volt talán a legnehezebb meghozni, 
mert már láttam magamban azokat a gyönyörű ingeket, 
amiket csinálni fogok az anyagból. Guy Ritchie filmje, az 
Úriemberek inspirált engem, azon belül is a különleges 
melegítős banda.Muszáj volt mindenki érdekében meg-
lépni ezt, hiszen úgy látszik, hogy Istennek más tervei 
voltak velem. Így különlegesebbé tudjuk tenni azokat az 
alkalmakat, amikor arcmaszkot kell viselnie az embernek a 

biztonságért. Az volt az igazi kihívás, hogy valós védelmet 
is nyújtsanak a termékeink, ezért ISO-minősítésű szűrővel 
is elláttuk őket, amiket a légtisztítókban használnak.
– Hogy jött a Gentlemask név, és mivel jobbak ezek a 
termékek, mint a többi arcmaszk? 
– Azért lett Gentlemask, mert minden eladott tíz darab 
után egyet jótékonysági céllal felajánlunk. Most például a 
Dunaharaszti Önkormányzatnak adtunk belőle ajándékba 
száz darabot, így a nehéz időkben is lehet stílusosan segí-
teni. Emberek ezreinek a megélhetése függ attól, hogy tu-
dunk-e ilyenkor segíteni egymásnak. Mi különleges, kézzel 
készített, minőségi maszkot gyártunk, a vásárlók pedig 
hazai terméket vesznek, amivel segítenek egy magyar cég-
nek, hogy átvészelje. Egy Gentlemask terméket mosni is 
lehet, így hosszabb ideig használható, nagyobb védelmet 
nyújt, mint mondjuk egy papírmaszk, ráadásul jóval ké-
nyelmesebb is. Erről árulkodik az is, hogy a visszajelzések 
alapján nem szorít a gumija, és egy átlagos arcmaszkkal 
szemben még az arcbőrt sem sérti alapesetben.
Novoszádi Zoltán ezzel nem csupán stílust hozott az arc-
maszkok világába, de még emberséget is mutatott azzal, 
hogy másokra is gondol. Minden tizenegyedik terméket jó-
tékonysági célra ajánl fel.

Maszk
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Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelőzően en-
gedély nélkül létesített vízilétesítmények (kutak) vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a to-
vábbiakban: Vgtv.) rendelkezik a 2019. január 1. napját 
megelőzően engedély nélkül létesített vízilétesítmények 

(kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról, 
amely 2018. január 1-jén lépett hatályba. Egy 2017. évi 
módosítás és a 2018. évi CXXI törvény értelmében 
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a 
létesítő, aki 2019. január 1-jét megelőzően engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító 
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezé-
si eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi, és az engedély 
megadásának feltételei fennállnak. 

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez 
és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban 
az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi enge-
dély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került 
megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. 
Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a 
vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos en-
gedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálko-
dási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi 
és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi igazgatóság) között. A vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kor-
mányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a 
jegyző engedélye szükséges
(1a)  olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő 
feltételeket együttesen teljesíti:
(2aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivó-
vízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szó-
ló kormányrendelet  szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, 
illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai 
védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy 
rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/
év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, /Dunaharaszti 
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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

esetében, ez a 30 m mélységet meg nem haladó kutakat 
jelenti/
(3ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági 
határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 
ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, 
és
(4ac) nem gazdasági célú vízigény;
(5b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégí-
tését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat 
ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem tel-
jesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi 
igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási 
engedélyezési eljárása!

Vízjogi fennmaradási engedélyezés
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez 
a mellékelt adatlapot kell kitölteni. Az eljárás mentes 
az illeték és díjfizetési kötelezettség alól.

A fennmaradási engedélyezési eljárás során a kút 
adatait jogosultsággal rendelkező mérnök álla-
píthatja meg és adhat ki biztonságosan üzemelő 
igazolást.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során, Dunaha-
rasztiban 30 m-nél nagyobb talpmélység esetén az 
illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság adhat ki 
engedélyt.

Vízjogi létesítési engedélyezés
Új kutak létesítésénél fontos, hogy a felszín alatti 
vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) 
KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) sze-
rint tervdokumentációt csak olyan kútfúró, vagy tervező 
készítheti, aki erre megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a jogo-
sultságot igazoló igazolásokat a KHVM rendelet szerint.

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jog-
alkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. 
Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmara-
dási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül 
létesítettek.
A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási enge-
délyeztetése esetében is szükséges-e a szakhatóság 
(ÁNTSZ) bevonása? 
Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz 
igény kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezeté-
kes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy 
állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból használják, 
akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakható-
ságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során a ké-
relmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi 
és megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági 
hozzájárulását.

A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2020. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodá-
si bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. 
módosítása előtt létesítettek kutat. Azonban aki 2020. 
december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt 
az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2021. január 
1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság 
az engedély nélkül létrehozott építmény értéke alapján, 
(Dunaharaszti területén, 100.000 Ft értékű kút 
esetén: 900-3300 Ft között változik) engedély nélküli 
vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig ter-
jedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege 
nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A Polgármesteri Hivatal Műszaki és Üzemeltetési 
irodájában a felmerülő kérdésekben az alábbi szá-
mokon lehet segítséget kérni: 
E-mail: titkarsag@dunaharaszti.hu
Málnai Julianna, műszaki ügyintéző: 
06-20-489-7732
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Szept. 14. 

Szept. 20. 

Szept. 13. 

Szept. 21. 

Április 25

Április 26

Április 19

Április 18

Az idényjellegű zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatásunkat 2020. április 20. és 2020. október 15. Között kínáljuk. A gyűjtőzsákok, az előző

években rendszeresített erősebb anyagból készültek és 160 liter űrtartalmúak, melynek ára 700 Ft/db + 27 % Áfa = bruttó 889 Ft/db.     

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Partnereink!

00 00                    Hétfő: 8   16

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

zsák ára:

Zöldhulladék gyűjtés 2020. 04. 20 - 2020. 10. 15.

Zöldhulladék elszállítási költsége 6 hónapra:

1 zsák

Szolgáltatás igénylése:

Zsák forgalmazása:

Fizetés

700 Ft + 27%ÁFA = 889 Ft/db

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

Ügyfélszolgálat

ügyfélszolgálaton előre kp-ben

Nettó ár

13.000,-Ft.

Bruttó ár

16.510,-Ft.

MULTI-DH Nonprofit Kft.
         Hulladékszállítási közszolgáltató

április 18. Szombat
Gyárköz utca - Némedi út (Fő út felől az 51-es út felé haladva) jobb
oldala - Bethlen Gábor utca - Haraszthy Ferenc utca - Egry József u.-
Paál László utca - Zágonyi Károly u. - Zsálya u. - Levendula u. - Király
köz  Pitypang u. - Homoktövis u. - MÁV alsó utca közötti terület
 
április 19. vasárnap
Dózsa György út (Fő út felől az 51-es út felé haladva) jobb oldala - 
Vasút utca - Móricz Zsigmond utca - Temető utca - vasúti sín  Bárka
utca - Duna-Tisza Csatorna - Fő út közötti terület.

Figyelem! A Fő úton a zöldhulladék-gyűjtést következő szombaton,
április 25.-én végezzük.
 
április 25. szombat
Fő út - Sport-sziget - Hókony-sor - Paradicsom-sziget  Bábakalács u -
Duna sétány  Duna utca - Alsó Duna sor - Ibolya utca - Soroksári út -
Fő út - Károlyi Mihály út -  dr. Pósta Sándor utca - Las Torres utca - 
Csokonai utca - Szondy György utca - Kőrösi Csoma Sándor utca  -
Móra Ferenc utca - Eötvös köz  Eötvös Károly utca - Baross utca -
Dózsa György út (Fő út felől az 51-es út felé haladva) bal oldala kö-
zötti terület
 
április 26. vasárnap
Határ út -Vércse utca - Mandula utca -Kikelet utca  Határ út - Orgona 
utca  Tavasz utca  Határ út - Knézich utca - Némedi út (Fő út felől az 
51-es út felé haladva) bal oldala - Kandó Kálmán utca közötti terület

 

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

Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a levelet, valamint a füvet a gyűjtést megelőző nap zsákokban, melynek
súlya maximum 20 kg. lehet, tegyék az ingatlanok elé! Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze. Az 
ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el! A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00 órakor kezdődik!
Azon bejelentéseket, hogy az utcában a gyűjtés megtörténte után, elszórtan zöldhulladék maradt ott, nem tudjuk figyelembe venni.

Zöldhulladék Gyűjtés 2020. április 18. és 26. között 
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DUNAHARASZTI HÍREK

Öt éves kora óta hallgatta otthon Ró-
bert, hogy milyen munkát végez az 
édesapja a Coca-Cola HBC dunaha-
raszti gyárában. 23 évvel később már 
ő maga is a vállalat technológusa – sőt 
egy ideig a testvére is itt dolgozott. 
Ez nem egyedi a cég történetében: 
rengeteg munkatárs csábítja ide roko-
nait, mert úgy érzik, jó helyen vannak 
itt. Apa és fia a közeli Szigethalomról 
járnak Dunaharasztiba dolgozni.
Lebacs György 1998-ban gépkezelő-
ként kezdte pályáját a Coca-Cola du-
naharaszti palackozójában, rengeteg 
jelentkező közül esett rá a választás. 
György mérnöki végzettséggel rendel-
kezik, így távlati célja már akkor is 
az előrelépés volt: 2000-ben már cso-
portvezető, 2004-től pedig műszakve-
zetőként folytatta karrierjét a cégnél. 
2008 óta mérnöki pozícióban dolgozik, 
karbantartja a gépeket, alkatrészeket 
rendel hozzájuk, irányítja a tervezett 
karbantartási munkákat. 
Fia, Lebacs Róbert 5 éve került a 
céghez junior technológusként – az 
álláslehetőségről természetesen édes-
apjától értesült. „Új dobozos gyártó-
sor került a csarnokba és megtudtam, 
hogy felvétel van. Robi pályakezdő 
volt, megkérdeztem, hogy nincs-e ked-
ve itt dolgozni. Így jelentkezett” – em-
lékszik vissza György. Fia eredetileg 

számítógépkarbantartó, élelmiszer-
ipari középiskolát nem végzett, ebbe 
a szakmába jórészt helyben kellett 
beletanulnia. A technológusi munka 
60%-a fizikai, 40%-a számítógép mel-
lett végzett tevékenység. 
„Minden egyes csap kinyitásakor pon-
tosan kell tudnom, hogy mi fog tör-
ténni, ismernem kell a csövek útját, 
hiszen a felelősség óriási. Rengeteg 
nagyértékű koncentrátum érkezik be 
a gyárba nap mint nap, ezek kezelése 
nagy felelősséggel jár” – mesél mun-
kájáról Róbert, akinek feladata a 
szirupok előkészítése, a kész italok ke-
verése, a vízmennyiség megfelelő ada-
golása. „Sok mindent megtanítottam 
neki, amikor belépett, megmutattam 
a gyártási területeket, bemutattam a 
kollégáknak” – mondja György. „Bár 
nagyon sokukat már korábbról ismer-
te, hiszen évek óta összejártunk csalá-
dosan több kollégámmal is, és a vál-
lalat családi napjain is mindig részt 
vettünk, így nem volt ismeretlen a 
fiam előttük.”
György egy ideig azon a gyártósoron 
volt karbantartó mérnök, ahol a fia is 
dolgozott - ekkor többet találkoztak. 
„Most nem találkozunk minden nap, 
mert nem áll a két munkakör közel 
egymáshoz, mégis jó érzés, hogy tu-
dom, hogy sokszor ő is itt van, amikor 

én dolgozom” – mondja Róbert. Az 
információáramlás megmaradt a csa-
ládon belül: sokszor Róbert már előre 
értesül a nagyobb karbantartásokról, 
ha történik valami különleges ese-
mény a műszakján kívül, akkor édes-
apja otthon elmeséli. 
Édesapjához hasonlóan Róbert is 
szeretne majd a vállalat jól működő 
karrierprogramjának köszönhetően 
előrelépni, szeretne továbbtanulni, 
hogy belőle is műszakvezető, csoport-
vezető lehessen - úgy érzi ehhez min-
den támogatást megad a cég, hiszen 
felettese is tréningprogram keretében 
került kiemelésre. Az összetartó csa-
pat, a jó légkör, a biztos, közeli és 
megbízható munkahely az, ami hatal-
mas pozitívumot jelent számára. Az 
is előny, hogy csapatában mindenféle 
korú emberrel dolgozhat együtt: igazi 
csapatjátékossá vált a gyárban töltött 
közel 5 év alatt. Mindketten azzal a jó 
érzéssel mennek be dolgozni, tudják, 
hogy nincsenek magukra hagyva, a 
csapat tagjai mindenben segítik egy-
mást. 

Apa és fia már 5 éve együtt a Coca-Cola gyárban

Ha Te is szívesen dolgoznál 
a Coca-Cola HBC csapatá-
ban, keresd Krizsa Fannit a 
+36 30 635 8651 számon. 
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www.dunaharaszti.hu

2330 Dunaharaszti, Fő út 103 - www.kisduna.hu - kisduna@pr.hu

Telefon: 06 24 460-109, 06 20 495-4111 

Aktuális menüajánlataink online felületeinken

megtalálhatók: www.kisduna.hu

Megrendelés: +36 20 495 4111

MENÜ KISZÁLLÍTÁS
vagy 

  AZ ÉTTEREMNÉL SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

Bankkártyás fizetés már ételfutárunknál is lehetséges.


