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DUNAHARASZTI HÍREK

Szákban pihennek a fahalak, melyeket a gyerekek nagy lelkesen ügyeskedtek ki a vízből,-
természetesen motiválta őket a zsákbamacskába rejtett jutalom.

Az ízek versenyének bíráló bizottsága, a Balaton környéki híres éttermek vezetőiből ver-
buválódott. Láthatóan enyhe presszió alatt kénytelenek meghozni döntésüket.

A víz, ami összeköt! Ez volt a mottónk tavaly. Ezt a gondolatot vittük tovább az idén is. 
Van még egy, a vízzel összefüggő tevékenység, melynek, a fesztiváli hangulathoz illeszkedő 
bemutatásával tisztelegtünk, nemzeti kincsünk, a Balaton, és szűkebb környezetünk, a 
Ráckevei-Soroksári Dunaág előtt. Ez a horgászat és minden, ami ehhez az életformához 
párosul. Ezt mutatta be a Tüskevár című ifjúsági regény is. Fekete István nagysikerű 
könyve a Kis-Balaton környéki nádasokban játszódott, de az ebből készült örökzöld té-
vésorozat jeleneteit, melyen nemzedékek nőttek fel, a Ráckevei Dunán forgatták.

Siófokon az idén is megrendezték az 
egyre nagyobb népszerűségnek örven-
dő Nemzeti Regattát. Ebben az évben 
a tavalyinál jóval több, 38 település 
képviseltette magát, szinte kivétel nél-
kül a polgármesterük vezetésével. Az 
eltelt egy év alatt a rendezvény színe-
sebb lett, jobban dominált a fesztivál 
hangulat, a résztvevők jobbnál-jobb 
ötletekkel mutatták be saját szűkebb 
hazájukat és az ízek versenyében is 
nagyon komoly feladat elé állították a 
zsűrit. A verseny, a rendezvény célja 
természetesen, nemzeti kincsünk a Ba-
laton népszerüsítése, de úgy, hogy köz-
ben a résztvevő városok is bemutatják 
saját értékeiket. Az esemény másik 
fontos erénye, az önkormányzatok, vá-
rosok közötti kapcsolatok kialakítása, 
tapasztalatok cseréje. A vetélkedés 
végleges eredménye a következőképpen 
alakult:
Vitorlásverseny eredmények:
1. Alsóörs, 2. Balatonboglár, 3. Cso-
pak 
Sárkányhajó eredmények: 
1. Balatonföldvár 2. Baja 3. Balaton-
máriafürdő
Települési Ízek Versenye:
1. Baja (Hungarikum bajai halászlé) 2. 
Pécs (Grillkolbász tál) 
3. Dunaharaszti (Káposztás, 
paprikás harcsa)
Színpadi bemutatkozások, fellépések: 1. 
Cegléd 2. Balatonboglár  3. Siklós
Települési stand szépségverseny: 
1. Dunaharaszti 2. Makó 3. Zirc

Nemzeti Regatta - FŐDÍJ: Baja
Különdíjak: Legaktívabb csapat: 
Dunaharaszti 

Fotók: Bak László

Nemzeti
Regatta
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Az ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt az 
előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:

1. Dr. Nánási Ákos szemészorvos elvégezte az óvodás 
gyermekek teljes körű látásvizsgálatát. 907 gyermeket 
vizsgált meg, 71 esetben lesz szükség valamilyen 
beavatkozásra.
2. Dr. Sas Andrea Barbara bőrgyógyász doktornő – szintén 
az önkormányzat megbízásából – három alkalommal 
végzett anyajegyszűréseket a felnőtt lakosság körében. Az 
eredmény megdöbbentő: a megvizsgált emberek 40%-ánál 
merült fel további vizsgálatok, illetve szigorú megfigyelés 
szükségessége. A vizsgálatokat ősszel is megtartjuk.
3. Dr. Török Péter urológus főorvos az önkormányzat 
megbízásából és költségén prosztataszűréseket végzett, 
három alkalommal. A megjelentek 15%-a esetében merült 
fel további vizsgálat, illetve sürgős műtéti beavatkozás 
szükségessége. Itt is lesznek őszi vizsgálatok.
4. Lezajlott a humánpapillóma-vírus (HPV) elleni tavaszi 
oltáskampány: 46 hetedikes fiú lett beoltva.
5. A Hétszínvirág Óvoda egy csoportszobájának, 
öltözőjének és vizesblokkjának festése a karbantartók 
közreműködésével megtörtént.
6. A Százszorszép Óvoda játszóteréhez a konténer 
vizesblokk megrendelése folyamatban van.
7. Az intézményekben a kazánok karbantartása 
folyamatban van.
8. A konyhák tisztasági festése folyamatban van.
9. A Városi Bölcsőde tetőszigetelése elkészült, a homlokzat 
lábazatának felújítása folyamatban van.
10. Megkezdtük a Napsugár Óvoda belső részleges festését 
és két csoportszobának a burkolat cseréjét.
11. A sportcsarnok beruházás a műszaki ütemtervnek 
megfelelően halad. Az öltözőszárny és az aula feletti 
szint födémje elkészült, az aula feletti falazások és 
nyíláskialakítások megkezdődtek. Bebetonozták az aula 
bejárati rész körpilléreit és a lelátó pillérek terhelhetőségét 
követően múlt héten megkezdték a lelátó előre-gyártott 
elemeinek beemelését. Az acél tetőszerkezet várhatóan 
július 10-éig elhelyezésre kerül. 
12. Megkezdtük a tervezést és a szakhatósági egyeztetést 
a Rákóczi utca 28. szám alatti iskola orvosi rendelő és 
szertárhelyiség kialakítására. Az „A” épület tornaterem 
felé vezető folyosója kerül összekötésre egy moduláris 
rendszerű könnyűszerkezetes helyiségcsoporttal, 
mely biztosítani tudja az iskolaorvos elhelyezését és 
a tornatermet is ki tudja szolgálni egy sportszertár 
kialakításával. 
13. Megkezdődött a Zágoni, Kaszala, Levendula és Zsálya 
utcák útfelújítása. A vízelvezető árkok kialakítása már 
megtörtént, jelenleg az alépítményi munkák zajlanak, a 
teljes felújítás várható befejezése július végére tehető.
14. A Dunaharaszti Szivárvány Óvoda 2017. július 1-től 
megbízással rendelkező vezetője, Palyaga Boglárka 2017. 
június 30-cal lemondott a közalkalmazotti jogviszonyáról, 
ezért a helyettese, Csapóné Nagy Klára kap megbízást 
a vezetői feladatok ellátásával, határozott időre, 
2017. július 2-től 2018. július 2-ig. Ennek megfelelően 
szükségessé vált a májusi ülésen hozott 57/2017. (V. 

29.) sz. Kt. határozat hatályon kívül helyezése, valamint 
Csapóné Nagy Klára megbízása.

A képviselők meghozták az előző pontban részletezett 
határozatokat, majd sürgősségi előterjesztések 
megtárgyalásával folytatták a munkát. Eredményt 
hirdettek abban a közbeszerzési eljárásban, amelyet 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítésére írtak 
ki. A munkát – két tanterem és egy összekötő folyosó 
létrehozása, konténeres technológiával – a Lakort Kft. 
végezheti el, bruttó 61 millió forintért, a beruházást a 
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ finanszírozza. 
A testület módosította az egészségügyi alapellátások 
körzeteiről szóló helyi rendeletet, majd döntött arról, 
hogy rendez egy évek óta húzódó területi vitát a Kerkai 
park és a Szigeti lejáró közötti hátsó útszakaszon akként, 
hogy bizonyos területrészeket értékesít az azokat birtokló 
magánszemélynek. Fontos lépést tett a testület az 51. 
sz. főút és a Puskás Tivadar utca között tervezett 
körforgalmi csomópont megvalósításának irányába azzal, 
hogy megbízta a polgármestert, hogy kössön konzorciumi 
megállapodást a Magyar Közút Zrt.-vel; döntött a 
szükséges területek megszerzéséről (két cég ajándékba 
adja, egy magánszemély eladja a kellő nagyságú 
területrészt); és biztosította a szükséges összeget a 2018. 
évi költségvetésben (az állam 150 millióval támogatja 
a beruházást, amelynek becsült költsége 250-300 
millió forint; remény van arra, hogy az iparterületen 
tevékenykedő cégek is hozzájárulnak a költségekhez). 
Módosult a díjrendelet azon melléklete, amely a könyvtári 
szolgáltatások díjait tartalmazza.
Az eredeti napirendi pontok közül elsőként a szolgáltatási 
és gondnoki feladatok átszervezéséről döntött a testület, 
majd módosította a város költségvetését, átvezetve rajta a 
döntések pénzügyi vonzatát (itt fogadták el Knapp Tibor 
azon módosító indítványát, amelynek folytán a jelenleg 
a Máv-Alsó területen zajló útstabilizálási munkálatok 
kiegészülnek néhány további útszakasszal). Ezt követően 
módosították a polgármesteri hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát: a legfontosabb változás az, hogy 
a Műszaki Irodát kettéválasztották, az egyik, újonnan 
létrejövő iroda a beruházások, fejlesztések teljes körű 
lebonyolítására koncentrál majd, a másik iroda pedig a 
városüzemeltetéssel foglalkozik. Eredményt hirdettek az 
útfenntartás tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban; a 
város közútjainak és csatlakozó műtárgyainak teljes körű 
karbantartását, javítását a Hidrográd Kft. végezheti az 
elkövetkező egy évben, bruttó 127 millió forint értékben. 
A képviselők döntöttek víziközmű vagyonelemek 
átvételéről, elfogadták a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót, majd meghatározták a 
második félév munkarendjét

A határozatokat – a jegyzőkönyv elkészülte után – 
természetesen feltesszük a honlapra.

DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. június 26-i ülése 
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DUNAHARASZTI HÍREK

Végre itt a nyár! A jó idő csábít ben-
nünket a szabadba; tegyünk egy sétát 
Dunaharasztin! Helyismereti sétára 
hívjuk mindazokat, akik szeretnének 
jobban megismerkedni városunkkal. 
125 éve hunyt el Baross Gábor (Pru-
zsina, 1848. június 6 - Budapest 1892. 
május 9.). Dunaharasztin is, - mint 
sok más településünkön - van róla el-
nevezett utca és tér is. Hol található? 
A MÁV-állomás mellett balra indulha-
tunk el az árnyas, csendes Baross ut-
cán végig a töltés mellet. Dr. Helméczy 
Mátyás haraszti helytörténész írja a 
Dunaharaszti változó város az ország 
szívében című könyvében, hogy „közel 
700 méter hosszú utca a Felsővárosban. 
A házak kertes, családi házak. Egyolda-
las utca, egyetlen utca keresztezi csak, 
a Mindszenty. További három utca tor-
kollik ide: a Damjanich, a Jendrassik és 
az Eötvös, amelynek végén egy korlá-
tokkal védett gyalogos átjáró vezet át 
a Rákóczi-ligeti városrészbe.” Baross 
Gábor olyan karriert futott be a „bol-
dog békeidőkben”, amely ma is köve-
tendő példa lehet mindenkinek. Több 
évtizedre előremutatóan meghatározta 
a hazai közlekedési, távközlési infra-
struktúra és így a gazdaság egészének 
a fejlődését és állandó korszerűsítését; 
például ő hozta létre a MÁV-ot is. Ba-
ross Gábor innovátor, a közösség érde-
keit mindig szem előtt tartó miniszter 
volt. - Ha ellenkező irányba indulunk - a 
MÁV-állomástól – a Baross térre érünk, 
ahol 1941-1945 között elesett ismeretlen 
szovjet katonák tömegsírja található, 
amelyet virágzó jukkák között obeliszk 
jelez sarló-kalapácsos címerrel és cirill 
betűs írással. - A Baross térről jobbra a 
Móra Ferenc utcán haladva, elérjük az 
Erzsébet (korábban Erzsébet királyné, 
majd Stromfield) utcát, amely bal felől 
ér a Móra utcába. Az Erzsébet utca – 
írja Dr. Helméczy Mátyás – „még 1900 
előtt jött létre, mint az Újharaszti üdü-
lőtelep déli záró utcája. Az utca a Fő 
útról a szigeti lejáróval szemben indul. 
A MÁV- és HÉV- állomások között ez 
a legrövidebb és legnagyobb gyalogos-
fogalmat lebonyolító út, 1 km-nél hosz-
szabb ív alakú utca. A Mórán kívül a 
Vörösmarty, Arany, Deák, Petőfi, Kos-
suth és a Hoitsy utca torkollik ebbe a 
forgalomkorlátozás által csendes utcá-
ba. A házak itt is kertes, családi házak.” 
Sokan Haraszti hangulatos sétálóutcá-
jának tartják, szívesen rendeznek itt 
közösségi ünnepségeket, mulatságokat, 

koncerteket, mint a Vagabond korzót is. 
Egy csinos, kis park is kiöblösödik – ma-
gánadományozás folytán - a Hoitsy utca 
kereszteződésében az Erzsébet utcából 
a zsidó temetőnél. Szép lenne itt szomo-
rúfűz, állandóan virágzó parkrózsa, ker-
ti padokkal, repkény, vadszőlő a téglake-
rítésen – még hangulatosabbá válhatna 
Haraszti „Váci utcája”. Wittelsbach 
Erzsébetet – közismerten Sisit (Mün-
chen, 1837. december 24 – Genf, 1898. 
szeptember 10.) – 150 éve, 1867. június 
8-án koronázták magyar királynévá 
a budavári Nagyboldogasszony 
templomban, miután férjét a császárt, 
Ferenc Józsefet magyar királlyá. Négy 
gyermeke volt a bécsi Hofburgban bol-
dogtalan, szabad szellemű, sokoldalú 
érdeklődésű, sportoló, költőnő, világ-
szép Erzsébetnek. Fiának Rudolfnak, a 
trónörökösnek, Mayerlingben elkövetett 
öngyilkossága után a szigorú bécsi ud-
vartól szinte „elmenekült”, és az idejét 
utazásokkal töltötte. A Magyarorszá-
gért lelkesedő császárné az 1867-es ki-
egyezés után fellépett a monarchián 
belül – más nemzetiségek háttérbe szo-
rítása árán is - a magyarok előnyben ré-
szesítése érdekében. Ennek következté-
ben Magyarországon Erzsébet királyné 
a mai napig nagy tiszteletnek örvend. 
Kora legnépszerűbb és leggyönyörűbb 
uralkodónője, Sisi tragikus véget ért: 
olasz merénylő szúrta le Genfben. Em-
léke azonban nem halványult el, népsze-
rű film is készült róla Romy Schneider 
főszereplésével, amelyet rendszeresen 
műsorra tűz a televízió.
A világ legboldogabb emberei a dánok – 
ezt ők„hygge”-nek hívják. Meik Wiking: 
Hygge, a dán életérzés, amely boldog-
gá tesz című könyve 2017-ben erről a 
különleges skandináv mentalitásról tu-
dósít. Sokak számára ez valódi rejtély, 
főleg ha – a förtelmes időjárás mellett 
– a dánokra kivetett világbajnok adók-
ra gondolnak. A szerző úgy fogalmaz, 
hogy ők nem adót fizetnek, hanem 
befektetnek a társadalmukba. Életmi-
nőséget vesznek. A könyv rávezeti az 
olvasót arra a különleges szemléletre, 
amely az északiakat jellemzi. A hygge-t 
talán meghittségként definiálhatjuk:  a 
dánok tudatosítják magukban, hogy: 
„milyen jó, hogy van családjuk, milyen 
pompás, hogy szabadon közlekedhetnek 
az ő országukban, milyen remek, hogy 
gyertyafénynél együtt lehetnek a sze-
retteikkel…” Ők – aztán tudják és élik, 
tanulhatunk tőlük -, hogy a hygge sa-

rokköve például: egy jó könyv társasá-
gában kikapcsolódni. Végre itt a június, 
örülünk a szép időnek és annak, hogy 
kimehetünk a kertbe. A zöld „szobá-
ban” kertészkedünk, olvassunk, pihe-
nünk. Mindegyik tevékenység kellemes, 
és könyvtárunk szívesen ajánl Önöknek 
kertészkedéshez, kikapcsolódáshoz, pi-
henéshez is olvasnivalót. Biztosan szép 
a kertjük, de még szebb lehet! A leg-
szebb kerti növények című könyv az 
Alexandra kiadótól gondos felkészülést 
és „kiképzést” ígér. A mutatós, színes 
kiadvány segítségével az ültetéstől, ve-
téstől kezdve, a növények kiválasztásán 
keresztül, az ökológia, a kártevők be-
mutatásával, színharmóniák, növényi 
matériák megtervezésével mind a négy 
évszakban gyönyörű környezetet va-
rázsolhatnak a szolgalmas kertészek a 
házuk körül. Folko Kullmann a Függő-
leges kertészkedéshez nyújt segédkezet 
lépésről-lépésre a kúszónövények mel-
lett és helyett „zöldfalakat” létrehozva. 

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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Zöldfalak alatt olyan professzionálisan 
kivitelezett homlokzati rendszert ért, 
ahol a falat nem kúszónövények, hanem 
teljesen hagyományos kerti növények 
díszítik, mint például a gyöngyvirág, a 
páfrány, a hunyor, eper, saláta, fűszer-
növények, kisebb cserjékkel társítva. 
Az összkép színpompás és változatos. 
Számtalan ügyes ötlet, eredeti kivitele-
zés és anyag-újra-felhasználás jellemzi 
a Sziget Kiadó 2017-ben kiadott isme-
retterjesztő kiadványát. Szórakoztató 
olvasnivaló Brigitte Riebe: A pestis ár-
nyékában, Budapest: General Press, 
2017, Újabb - ezúttal a tizenhatodik 
századi - német-római császárság 
területén játszódó történelmi regénnyel 
jelentkezik Brigitte Riebe. 1540-ben já-
runk Kölnben, a történet főhőse pedig 
a frissen megözvegyült Johanna. Volt 
férje, Severin üvegkészítő volt, majd a 
Mühlengassén álló házának pincéjében 
borkereskedést is nyitott. Ez utóbbit 
örökli meg a férjétől, miután a mű-
helyen túladott, kártérítést fizetett a 

segédeknek és igyekezett beszedni a 
kintlevőségeket. Nincs azonban könnyű 
helyzetben, mivel a sógora szemet vet 
rá és nem utolsósorban a házra is, és 
hogy célját elérje, még azt is megaka-
dályozza, hogy bort tudjon szerezni. 
Ráadásul pont akkor, amikor az elmúlt 
évek legforróbb nyara tombol. A forró-
ságnál és a szomjúságnál azonban sok-
kal nagyobb veszély is fenyegeti a város 
lakóit: ismét felbukkan a pestis, a fekete 
halál. A kór elleni küzdelem jegyében 
egyik nap új orvos érkezik a városba, 
hogy az érsek szolgálatába álljon. Jo-
hanna pedig, a sógora miatt szoronga-
tott helyzetében felkeresi őt…. Aki sze-
reti a mozgalmas történelmi regénybe 
ágyazott, valós alapokon álló történe-
teket, azoknak ajánlom olvasásra.  A 
június 8-12-ig tartó Ünnepi Könyvheti 
kiadványait is kikölcsönözheti tőlünk.
A Dühöngő és a Játékdélután júliustól 
szünetel; legközelebb szeptember 14-én 
várjuk e két rendezvényünkre az ér-
deklődőket. Köszönjük Horváth Pálné, 
Kovács Ilona és Patyi Bea önkéntesek 
részvételét a Játékdélutánokon, és a 
Dunaharaszti Környezetbarátok és a 
Szent Erzsébet Karitász támogatását 
is! Várjuk egész évben az érdeklődőket 
bővülő szolgáltatásainkkal - szép nya-
rat kívánva -, gazdag, mindig megújuló 
választékkal, ingyenes parkolóval, kelle-
mesen hűvös könyvtárunkba, címünk: 
Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b. 
Ajánljuk állandóan frissülő honlapun-
kat is, www.dhbiblio.hu, így távolról 
is elérik katalógusunkat. Telefonon 
06-24-531-040 és e-mailon is: dhbib-
lio@dhbiblio.hu állunk az érdeklődők 
rendelkezésére. Mindenkinek megkö-
szönjük a könyvtár számára ajándék-
ként felajánlott könyveket! Sok örömet 
szereztek ezzel az olvasóknak! A nyá-
ron – helyhiány miatt - kérjük, hogy 
szüneteltessék a könyvadományozást! 
Könyvtárolónk éjjel-nappal várja Ön-
ket. Köszönjük szépen Kerekes Anna 
grafikusművésznek a támogatását: 
így gyermekeknek rajzeszközt tudunk 
venni, hiszen kézműves foglalkozásokat 
is szervezünk a könyvtár, az olvasás 
népszerűsítésére.
Mini Galériánkban júliusban-
augusztusban a Művészetbarátok Köre 
kiállításában gyönyörködhetnek, íme a 
meghívójuk: „A közösség több, mint a 
benne részt vevők számának összege. 
A sokféleség összeadódik, valamilyen 
közös akaratban, lelkiségben megtalál-
ja a célt és az ahhoz vezető utat. Aki 
kívülről tekint a Dunaharaszti Művé-

szetbarátok Körének festő csoportjára, 
annak is feltűnik az az inspiráció, amit 
az egyik festő képének megszületése  a  
másiknak ad. A festés persze bensősé-
ges és magányos folyamat, különleges 
kapcsolódás a vászonhoz-papírhoz, ahol 
egészen furcsa módon alakulnak for-
mákká-színekké az agyban-lélekben for-
málódó gondolatok, érzések. Hiába azo-
nos a megfestendő téma, a végeredmény 
annyiféle lesz, ahányan nekiültek, hogy 
megörökítsék azt. A szakkör viszont 
garancia arra, hogy ez mind magasabb 
színvonalon fog sikerülni. Csiszolja a 
technikai tudást, megismertet azokkal 
a szakmai fogásokkkal, amelyek a kí-
vülálló számára érdektelennek tűnhet-
nek persze, de egy festmény megszüle-
tésének nélkülözhetetlen elemei.  Hogy 
mik ezek, az maradjon a minden újra 
nyitott, tanulni vágyó festőcsapat tit-
ka. Önöket minden magyarázat nélkül 
„csak” nézelődni, gyönyörködni hívjuk 
a Dunaharaszti Városi Könyvtár Kisga-
lériájába július 1 és augusztus 31. kö-
zött a Dunaharaszti Művészetbarátok 
Körének pasztellmunkáiból összeállított 
kiállításra.”
 Második félévi előzetes: szeptem-
berben Hajdu Andrea tájképekkel, 
selyemfestéssel, októberben Lukács 
Judit „nemez-festményekkel”, novem-
berben Márkusi Erzsébet festmények-
kel és decemberben a Baktay Gim-
názium fotókkal mutatkozik be; 2018 
januárjában Oltyan Ilona fényképeit 
tekinthetik meg a Paradicsom-sziget-
ről. Szeptembertől a könyvtár kulturá-
lis rendezvényein neves személyiségek 
nyújtanak a látogatóknak tartalmas 
szórakozást, igényes beszélgetést, előa-
dást. Nyitányként 09. 21. 18.00 Olach 
Zoltán dr. elődása lesz a Dunaharaszti 
Környezetbarátok szervezésében. 09. 
28. 18.00 Dr. Reisinger János beszél a 
kétszáz éve született költőről, Tompa 
Mihályról, 10. 19. 18.00 Dési Éva nyug-
díjas mérnök – egykori ’56-os egyetemi 
hallgató – a szabadságharcról, 10. 26. 
18.00 Oltyan Ilona svédországi úti él-
ményeiről, 11. 17. (péntek!) 09.00. Kiss 
Ottó ifjúsági író-költő alsós iskolások-
nak irodalomról. Október első hetében 
hagyományosan – meglepetéseket kíná-
lunk Önöknek – az Országos Könyvtá-
ri Napok rendezvényeinek keretében, 
itt a haraszti könyvtárban. 11.23.16-
18.00 adventi koszorúkészítés lesz. Péhl 
Gabriella soroksári helytörténésszel - és 
új könyvével -, majd 2018-ban találkoz-
hatnak: várják Önöket a Dunaharaszti 
Városi Könyvtár munkatársai.
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Kálvin János
A reformáció svájci ágának nagy szü-
löttje 1509 –ben született az észak 
francia országban, Noyonban. Buzgó 
katolikus család gyermeke volt. Az 
ifjú tehetsége mellett páratlan szor-
galmával is kiemelkedett társai közül. 
Megtérése
Mikor Kálvin ifjúvá serdült a refor-
máció hullámai már Franciaországot 
is elérték. Korán megismerkedett 
a reformáció tanításával, de elein-
te idegenkedett tőle. Később a 23 
éves ifjú lelkében nagy harc indult. 
Megtéréséről így írt egyik levelében: 
„Mintha hirtelen fény világított vol-
na rám, olyan tisztán felismertem, 
hogy micsoda tévelygésben és szeny-
nyben voltam.” Ettől kezdve a refor-
máció elkötelezettje volt. Első könyve 
az „Institutio” volt, amivel Európa 
szerte sikert aratott. Mivel hazájában 
heves protestánsüldözés kezdődött, a 
szabad levegőjű Svájcban akart lete-
lepedni. (1535)
Kálvin első genfi tartózkodása
Genf ekkor már a reformációhoz csat-
lakozott, ekkor még inkább politikai, 
mint hitbeli okokból. A polgárok éle-
tén nem nagyon látszott, hogy komo-
lyan vennék Isten szavát. „Gyűlölik 
a papokat, és húst esznek böjti na-

pokon” – ebből áll, hogy protestán-
sok.   Így panaszkodott rájuk lelké-
szük, Guillaume Farel, aki nem érezte 
elég erősnek magát ahhoz, hogy a 
genfieket megváltoztassa. Farel nem 
csekély erőfeszítések árán rábírta Kál-
vint, hogy legyen segítségére.  Kálvin 
elkezdte a reformátori munkát, előa-
dásokat tartott a bibliai könyvekről, 
kátét, hitvallást fogalmazott. Nem-
csak a gyülekezet életét, hanem az 
egész városét meg akarta változtatni. 

Törvényt hoztak a dorbézolók, nap-
lopók, hanyag szülők ellen. Elveiket 
erőszakosan kényszerítették a városra. 
A város csakhamar fellázadt és Kál-
vinéknak el kellett hagyniuk Genfet. 
1541 szeptemberében a genfiek meg-
bánó magatartása miatt mégis vissza-
tért Genfbe. Másfél évtizedes nehéz 
küzdelem következett ezután. Szigo-
rúsága sok ellenséget szerzett neki, de 
hajthatatlansága előtt végül ellenfelei 
is fejet hajtottak. Polgárainak szorgal-
mas és becsületes munkája révén Genf 
virágzó, gazdag rendezett várossá lett. 
Jó időre Európa szellemi központjá-
vá vált. A túlzott szigor és fegyelem 
a jó dolgok mellett tévedésekhez is 
vezetett. Ezekre a nehéz időkre esik 
Miguel Servet spanyol orvos kivégzé-
se. Servet a zavaros időkben Kálvin-
nal szemben a felforgatók mellé állt. 
Kálvin beleegyezésével ítélték halálra 
1553. október 27-én.
Kálvin halála
A negyedszázados küzdelem, melyben 
élt felőrölték különben is törékeny 
egészségét. Kortársai nagyon találó-
an kifeszített húrhoz hasonlították. 
Istenre hagyatkozó hitét jellemzik a 
halálos ágyán elmondott szavai: „Ösz-
szetörsz engem Uram, de elég vigasz 
nekem, szívesen viselem ezt, mert a 
te kezed tör össze. 1564-ben halt meg, 
kívánságának megfelelően jeltelen sír-
ba temették, hogy ez is azt hirdesse: 
Egyedül Istené a dicsőség! (Soli Deo 
Glória)

Varsányi Ferenc

DUNAHARASZTI HÍREK

Júniusi képes beszámoló

Népi játszótér, hagyományőrző csoportok 
fellépése, Koltai Róbert műsora, este pe-
dig zenés mulatság várta az érdeklődőket 
a Dunaharaszti Sváb Tájház 10. születés-
napján, melynek a Laffert Kúria adott 
otthont.
Kicsik és nagyok egyaránt bemutatták tu-
dásukat a Haraszti Balett Iskola idei évzá-
ró gáláján, mely az elmúlt években szinte 
összenőtt az intézményünkkel, hiszen a 
balett eleganciája és szépsége harmoniku-
san illeszkedik a kúria kortárs barokk kör-
nyezetébe.

Hagyományteremtő céllal rendezte meg 
első évadzáró koncertjét a dunaharaszti 

Blumenstrauss Kórus. Az autentikus sváb 
dalok mellett Lehőcz Alexandra és Oncsik 
Valéria művésznők közreműködésével he-
lyet kapott a magyar reneszánsz és a ba-
rokk klasszikus muzsika is.

Júliusi ajánló
Tizedik alkalommal rendezi meg Daldél-
utánját a Lányok, Asszonyok a Városért 
Egyesület július 7-én, pénteken. A rendez-
vény sztárvendégei Szabó Szilvia és Turi 
Lajos lesznek. 

„Summertime” 
Ezzel a címmel kerül megrendezésre a 
Szlovéniából érkezett SOS Saxophone Or-
chestra koncertje július 14-én, pénteken, 20 
órától a Laffert Kúria teraszán. Az előadás 
vendégművésze Szepesi Bence klarinét- és 
szaxofonművész, a Budapest Saxopho-
ne Quartet művészeti vezetője lesz.

Laffert Kúria
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Anconai szerelmesek 

A hetvenes években, egy hamisítat-
lan itáliai városkájában zajló szerel-
mi történet sok humorral, magyar 
szállal és természetesen happy end-
del. A fordulatos, kacagtató előadá-
son a cselekménybe szőve csendülnek 
fel a leghíresebb olasz slágerek töb-
bek között Fésűs Nelly, Zorgel Enikő, 
Steinkohl Erika, Miklós Kriszta, 
Dósa Mátyás, a Megasztárból ismert 
Pál Tamás, a dunaharaszti Balogh 
Gábor és mások előadásában. A sza-
badtéri színház július 23-án vasár-
nap, 20.30 órakor kezdődik. Esőnap 
július 24. hétfő. Jegyek július 1-től 
kaphatók a Laffert Kúriában és a 
József Attila Művelődési Házban. 
Az előadásra a 2016-17-es operabér-
letek érvényesek.

Emlékbál a Művelődési Házban

Kiválóan sikerült a Hermann Antal 
és zenekarának emlékére rendezett 
nosztalgia bál. Fellépett a Soroksári 
Hermann Antal Harmonikazenekar, 
láthattunk képeket, videókat az egy-
kori zenetanár és zenekarvezetőről, 
a legendás zenekarról, melynek há-
rom tagja jelen volt a bálon, sőt fel 

is léptek. Gayerhosz Tonya és Hárs-
kuti Mátyás a régi időket felidézve 
fújt a Lustige Musikanten tagjai kö-
zött, ahol a vezető Kaltenecker Gábor 
harmonikajátékát egykori tanulótár-
sa, Helfrich Ferenc erősítette. Mon-
danunk sem kell, hogy mindketten 
Hermann Antal tanítványai voltak. 
A zenekar azokból az eredeti kották-
ból játszott, melyeket még a tanár úr 
hangszerelt, és valamennyi zenekari 
tag részére kézzel írt meg valamikor a 
hatvanas- hetvenes években. 
A Lustige Schwaben tánccsoport 
nyitótánca után Gáll Sándor 
intézményvezető köszöntötte a 
vendégeket, majd a soroksári Unyi 
János méltatta Hermann Antalt és 
zenei munkásságát. Érdekességként 
elmondta, hogy Hermann Antal 
zenei pályáját Geiger Ferenccel 
együtt kezdte, mégpedig trombitán, 

és csak később vált a harmonika 
kiemelkedő tanárává. Geiger Ferenc 
pedig harmonikán tanult, és ezután 
lett Európa-hírű trombitaművész. 
Hiába, az élet produkál ilyen érdekes 
fordulatokat.
A zenekar jelen lévő tagjait Gerber 
Ferenc, a Dunaharaszti Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke köszön-
tötte ajándékcsomaggal. Díszvendége-
ink között Hermann Antal feleségét 
- Marika nénit, fiát és családját, va-
lamint a Landesrat képviseletében Le-
dényi Zsuzsát és Manfred Mayrhofer 
urat láthattuk vendégül.
Az emlékezés megható pillanata volt, 
amikor a közönség felállva, a kivetítőn 
megjelenő Hermann Antallal együtt 
énekelte el a „Szeressük egymást gye-
rekek” című egykori slágert. Ének 
közben többeknek könny csillogott a 
szemében.
Az est későbbi fénypontja, Kaltenecker 
Péter bácsi fellépése volt, aki szinte 
megfiatalodva dobolta a Der Insel-
baum polkát a zenekar játéka alá, 
majd az egykor nagyon népszerű, régi, 
kedvenc dalát is elénekelte, a közön-
ség hangos ünneplése mellett. Felejt-
hetetlen pillanatok voltak.

A népes közönség között egyre másra 
tűntek fel évtizedek nem látott arcok, 
akik nélkül valamikor nem volt elkép-
zelhető Hermann-bál. Most is eljöttek! 
Jó volt látni őket, akikkel régen együtt 
roptuk a táncot, s kértük sorra a ráadá-
sokat hajnali négy után. Bár a hajunk 
kifehéredett, megritkult, talán a moz-
gásunk sem olyan friss, mint régen, de 
a fiatalság, a hajdani bálok emléke még 
élénken bennünk él. mondta egy rég 
nem látott vendég. Hajnal felé a fiata-
lok vették át a stafétabotot, és a szín-
padon egy fiatal zenekar, a Schorok-
scharer Burschen melynek egyik tagja 
és vezetője Hermann Tamás, Hermann 
Antal unokája játszott talpalávalót a 
bál befejezéséig. Köszönet illeti a szer-
vezőket és a fellépőket, akik egy ember-
ként, sok munkával, lelkiismeretesen ké-
szültek a rendezvényre. Tartalmas, szép 
este volt, emlékezni fogunk rá. 
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A hároméves gyermekkori elhízás megelőzéséért életre hí-
vott GYERE® – Gyermekek Egészsége Program meggyőző 
eredménnyel zárult, hiszen a településen 7%-kal sikerült ez 
idő alatt csökkenteni a súlyfelesleggel küzdő 6-12 éves gyer-
mekek számát. Volt tehát mit ünnepelni a Hősök terén, az 
utolsó GYERE Napon sok színes programmal búcsúzott 
a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) a 
várostól.
  
A színpadon az alpolgármesteri és MDOSZ elnöki 
köszöntők után az Apacuka együttes adott koncertet 
a legkisebbeknek. A táplálkozás mellett az egészséges 
életmód másik alappillére a mozgás, ennek legszórakoz-
tatóbb formáját, a táncot mutatták be a Dance Feel-
ing tánciskola tanítványai, valamint Béres Alexandra 
is átmozgatta a közönséget. Később bűvészbemutató is 
színesítette a programot, végül Kökény Attila jó han-
gulatú fellépése zárta a főműsort.
A színpadi fellépők mellett több sátorban lehetett kéz-
műveskedni, fantasztikus arcfestések és csillámtetová-
lások készültek, a kreatív játékok és sportfeladatok 
közül pedig minden korosztály találhatott magának 
kedvére valót. Igazi családi programmá nőtte ki magát 
a rendezvény, a szülők például szívesen vettek részt 
a kiállító cégek standjain zajló termékkóstolásokon, 
illetve sokan használták ki az utolsó alkalmat, hogy 
ingyenes táplálkozási tanácsokat kérjenek a dietetikus 
szakemberektől. 
A GYERE® Program sikeréhez jelentősen hozzájárul-
tak a támogatók, akiknek ezúton is szeretne köszönetet 
mondani az MDOSZ. Mindenekelőtt a Coca-Cola Ala-
pítványnak, mert a hároméves programot az ő pályá-
zatukon elnyert összegből tudta finanszírozni a hazai 
szakmai szervezet. Hasonlóan kiemelt köszönet illeti a 
Dunaharaszti Önkormányzatot, aki lehetőséget adott 
rá, hogy hazánkban először itt valósulhasson meg a 
mintaprojekt. A GYERE® Program kivitelezésében 
nagy segítség volt a haraszti nevelési és oktatási intéz-
mények nyitottsága és fogadókészsége, a helyi védőnői 
szolgálat, országos szinten pedig az EMMI Egészség-
ügyért Felelős Államtitkársága, a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Kara és az Országos Gyermeke-
gészségügyi Intézet. 
A GYERE Nap pedig nem valósulhatott volna meg a 
Coca-Cola Magyarország Kft., eisberg Hungary Kft., 
Belina Fagylaltozó, Kométa 99 Zrt., Stilianos Sziget-
szentmiklós, Kanizsárné Vaskó Nikolett, Nyírfacukor 
Kft., Tündérvíz, FruiVeb, Foodnet Zrt., Unilever Food 
Solution, Dunaharaszti Védőnői Szolgálat, Szigetszent-
miklós Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Drize Kiadói 
Kft., Nestlé Hungária Kft., Rivan-Nova Kft., Ukko 
Hungária Kft., Strathmann GmbH, Helen Doron Duna-
haraszti, Abonett Kft., Budakeszi Vadaspark, Millipop 
a Mosolygyár, Movaxim Trade Kft. nagylelkű támoga-
tása nélkül.
„Természetesen nagy köszönet jár minden haraszti gyer-
meknek is, ovistól egészen középiskolás korig, mert rend-
kívül nyitottak, érdeklődőek voltak és komolyan vették a 
nekik átadott ismeretek elsajátítását” – foglalta össze a ta-
pasztalatokat Szigetvári Szilvia, a program koordinátora. 

„Azért is nagyszerű, hogy a zárórendezvényünk igazi csa-
ládi nappá nőtte ki magát, mert azt a reményemet erő-
síti meg, hogy a 7%-os eredmény mellett hosszú távon is 
lesz hatása programunknak. A helyes táplálkozási elvek 
láthatóan beépültek a családok életébe, sőt bízom benne, 
hogy a gyerekek később, az önálló, felnőtt életük során is 
alkalmazni fogják azokat” – összegezte a hároméves GYE-
RE® Program legfőbb hozadékát Kubányi Jolán, a szakmai 
vezetést ellátó MDOSZ elnöke.  

A Hősök terén búcsúzott Harasztitól a GYERE® Program 

K U P O N

5% 10%

5 ezer forint feletti vásárlás esetén 5%
10 ezer forint feletti vásárláskor 10%

ENGEDMÉNY
2017. október 30-ig!

Dunaharaszti, Némedi út 31. Telefon: 06 (24) 952-752
info@mehecskepapirbolt.hu  

Nyitva: H-P 7.30-18, SZo 8-13 óráig
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2017. június 4-én, a Hősök terén 
bensőséges ünnepség keretében em-
lékeztünk meg városunkban a Tri-
anoni Békeszerződés 1920 évi aláí-
rásának évfordulójáról. A tragikus 
esemény a 2010. évi XLV. törvény 
révén válhatott nemzeti emléknappá, 
amikor a törvényhozói akarat június 
4-ét a nemzeti összetartozás napjá-
vá emelte, és kinyilvánította: „ … a 
több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közös-
sége része az egységes magyar nem-
zetnek, melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egyúttal 
a magyarok személyes és közösségi 
önazonosságának meghatározó ele-
me.”  2010. június 4-én, a trianoni 
Békediktátum 90 évvel azelőtti alá-
írásának időpontjában a történelmi 
zászlók bevonulásával és harangzú-
gással kezdődött az Országgyűlés 
Trianon-emlékülése. 
Hirdetvén a nemzeti gyászt, 1920. 
június 4-én is harangok zúgtak or-
szágszerte. 
Most békében dolgozhatunk és nevel-
hetjük gyermekeinket, nem szabad 
azonban megfeledkeznünk azokról a 
testvéreinkről, akik idegen államban, 
sokszor elnyomatásban, üldöztetés-
ben, burkolt és nyílt tiltások köze-
pette élnek magyarként. A kultúra és 
az anyanyelv élve tartása érdekében 
ápolni kell kapcsolatainkat, és segít-
séget kell nyújtanunk az államhatá-
rainkon kívül rekedt magyarságnak 
mindabból, amink van. 
A városi ünnepségen közreműködött 
Nagyváradi Erzsébet színművésznő, 
aki Juhász Gyula Trianon című, drá-

mai versét adta elő. A magyar föld-
höz, az otthonhoz való ragaszkodás 
szólalt meg a népdalokban, amelye-
ket Berta Anett és Hommer Anna 
adott elő, hegedűn illetve gitáron 
Valentin István tanár kísérte őket. 
Ünnepi beszédet mondott országy-
gyűlési képviselőnk, Pánczél Károly. 
Az ünnepség keretében tettek im-
már második alkalommal esküt a 
647. számú Tomori Pál cserkészcsa-
pat újoncai. Tizenegy fiatalt avatott 
fel a csapat, melynek létszáma meg-
haladja a negyven főt napjainkban. 
Köszönhető ez a lelkes cserkészveze-
tőknek, akik a gyermekekkel hétről 
hétre foglalkoznak. 
A fogadalomtételt követően, Pánczél 
Károly, az Országgyűlés Nemzeti 
Összetartozás Bizottságának elnöke 
és Ignácz János, a Magyar Cserkész-
szövetség tisztje, csapatparancsnok 
a nemzeti összetartozás, a határon 
túli magyarsággal történő együttmű-
ködés, valamint a Cserkészszövetség 
munkájának önkéntes támogatásá-
ért öt személynek adott át elismerő 
díszoklevelet: dr. Szalai László pol-
gármester, Láng András dunaha-
raszti plébános, Knapp Tibor, ön-
kormányzati képviselő, Gál Józsefné, 
zászlóanya és Mura-Mészáros Dénes, 

a civil összefogást elősegítő együtt-
működéséért. 
Az ünnepség városunk hagyományos 
eseménye, benne a cserkészavatás 
egy most bontakozó régi-új nevelési 
mozgalom megmutatkozása, amely-
nek célja a hazáját és családját sze-
rető fiatalok nevelése, keresztény 
értékrendben. Segítsék továbbra is 
városunk közösségei a cserkészek fe-
lelősségteljes szolgálatát, hiszen ez az 
értékrend jövőnk záloga, és nemzeti 
összetartozásunk alapjait képezi. 

Koczka Tamásné

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKNAPJA
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Dunaharaszti – Ii (Finnország) 
– Gela (Olaszország)

2017. május 12-én finn és szicíliai 
cserediákok érkeztek Dunaharasztira 
a Baktay Ervin Gimnázium szervezé-
sében. A finn diákokat váró csapatunk 
már 2016 júniusában összeállt, így 
majdnem egy évünk volt levelezés út-
ján összeismerkedni a cserediákokkal. 
Az olasz diákokat már ismerték foga-
dóik, hiszen ősszel ők jártak náluk. A 
várakozással teli hónapok hamarabb 
elteltek, mint ahogy arra legelőször szá-
mítottunk. 
Május 12-én 11 óra körül léptek ki a 
vendégek a reptér ajtaján, majd min-
denki a saját fogadó diákjával és annak 

családjával indult haza. Aznapi prog-
ramként a Dunaharaszti Német Nem-
zetiségi Tájházban találkoztak a finn, 
olasz és a magyar diákok, valamint a 
tanárok egy ismerkedési összejövetel 
keretein belül. A tájház néptánccso-
portja egy bemutatót tartott nekünk, 
majd tánclépéseket is tanítottak. Ezt 
követően fogyasztottuk el a házi gulyás-
levest. A külföldi diákoknak ez volt az 
első ismerkedése a magyar konyhával, 
és meglehetősen tetszett nekik. 
A hétvégén minden család szabadon vá-
laszthatta meg a programját. Többen 
összefogtak, és nagyobb csoportokban 
látogattak el Magyarország különböző 
pontjaira. A legtöbben a Balaton ne-
vezetesebb településeit (Siófok, Tihany, 
Balatonfűzfő) választották szombati 
célállomásnak. A mi csapatunk legked-
veltebb programja a balatoni bob volt.
Vasárnap többen meglátogatták a Bu-
dai Várat és a Halászbástyát Galambos 
Ágnes és Párkányi Judit tanárnők ve-
zetésével, és a budai sikló sem marad-
hatott ki. 
A hétvége alatt a magyar diákok egyre 
könnyedebben tudtak angolul kommu-
nikálni vendégeikkel. Megismerték a 
hungarikumokat, néhány finn diák még 

a magyar nyelv szépségeit is fel akar-
ta fedezni. Minden kulturális hasonló-
ság és különbség érdekelte őket. Már a 
hétvégén rengeteg kép készült, új élmé-
nyekkel gazdagodtunk, pedig a fő prog-
ramok még el sem kezdődtek. 
Hétfőn a finn és a szicíliai cserecsoport a 
magyar diákokkal együtt meglátogatta 
Tata városát, megnéztük a tanösvényt, 
a tavat, megtekintettük a várat. Késő 
délután átutaztunk Tatabányára, ahol 
megtekintettük a Turul-emlékművet és 
a Szelim-barlangot. 
Kedden ismét Budapestre utaztunk, és 
talán ez volt a finn cserediákok kedvenc 
napja. Megmutattuk nekik az Ország-
házat, a Szent István Bazilikát, a Váci 
utcát és a Vásárcsarnokot. Emellett út-
közben több emlékművet érintettünk, 
és mindnek elmeséltük a történelmi 
hátterét. 
A szerda délelőttöt a dunaharaszti csó-
nakházban töltöttük, ahol kenuzással 
és sportjátékokkal szórakoztattuk ven-
dégeinket. A délutánt mindenki sza-
badon tölthette a családdal. Többen 
meglátogattuk a finn és a magyar taná-
rokkal együtt a Laffert kúriát és a Bak-
tay Ervin Múzeumot. A programokat 
követően a legtöbb család a finn diákok 
kérésére ismét beutazott Budapestre. 
Az én cserediákom kívánságára a bel-
várost és a Hősök terét látogattuk meg. 
A csütörtöki napot a Baktay Ervin 
Gimnáziumban töltöttük. Külföldi di-
ákjainknak lehetőségük nyílt a magyar 
iskolarendszer megismerésére, több ta-
nórát is tartottak nekik angol nyelven. 
Majd a vendégeink egy prezentációval 
szolgáltak nekünk a „Fenntartható 
fejlődés” témakörében, és játékos mó-
don tesztelték tudásunkat. A magyar 
diákok újrahasznosítási módszereket 
mutattak be, és közösen készítettek a 
külföldiekkel háztartási hulladékból 
(konzervdoboz, pet palack, italos üveg) 
kreatív használati tárgyakat. Délután 
sportjátékokkal, activityvel, és egy kö-
zös grillezéssel búcsúztunk el a finn és 
szicíliai csoportoktól. 
Péntek délelőtt indultak haza a Liszt 
Ferenc Repülőtérről cserediákjaink. 
Az egy hét alatt rengeteg élménnyel 
lettünk gazdagabbak, fejleszthettük 
nyelvtudásunkat és nem utolsó  
sorban betekintést nyerhettünk egy 
másik kultúrába. 
Köszönjük ezt a felejthetetlen hetet 
iskolánknak, valamint szervező taná-
rainknak. 

Ferancz Zsófia 9.A
Közreműködött: Papp Gábor 10.C

Cserekapcsolat 2017
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Egy hosszú és kemény tél után sokkal 
jobban tudjuk értékelni a Tagintéz-
ményt körülvevő tavaszi zsongást: az 
ébredő föld, az erdő és a víz illatát, a 
madárdalt. Egyelőre természetes szá-
munkra, hogy mindezek vannak, hogy 
nagyon is szerethető részei az életük-
nek… De hogy ez így is maradjon, azért 
tenni kell! És nemcsak pár jeles napon, 
hanem minden pillanatban! Hisz kör-
nyezetünk egyre nagyobb veszélyben 
van, amit csakis mi, emberek idéztünk 
elő. Ahogy tenni is csak mi tudunk 
ellene. Ezt a tényt próbáljuk tudatosí-
tani 1-2. évfolyamos kisdiákjainkban is-
kolás éveik első pillanatától kezdve, im-
már az öko-iskolai szemlélet nevében is.
Őszi öko-témahetünknek mintegy foly-
tatásaként a tavasz folyamán a Víz Vi-
lágnapja, a Föld Napja és a Madarak 
és Fák Napja keretében ebben a tan-
évben is a környezettudatosságra és 
a természetszeretetre való nevelés állt 
tevékenységeink középpontjában. Ezen 
témanapokra mindig az iskolai deko-
ráció „testre szabásával” és némi zenei 
ráhangolódással készülünk már a meg-
előző hét folyamán.
Március 24-én a vízé volt a főszerep. A 
pénteki délután indításaként gondolat-
ébresztő képes kiselőadásokat néztünk 
meg a tornaszobában: az elsősök a Kék 
bolygóról, a másodikosok a Ráckevei-
Soroksári Duna-ág élővilágáról. A be-
mutatók témája komoly beszélgetéseket 
indított el, de kapcsolódtak hozzájuk 
rajzos és egyéb kreatív feladatok, sőt 
játék- és daltanulás is. Hazaindulás 
előtt egy nagy közös énekléssel zártuk 
a napot, és nyitottuk meg lelkünket a 
felelős természetvédelem számára.
Ez a „kapu” tovább nyílott a Föld Nap-
ján, melyről április 21-én emlékeztünk 
meg. Délelőtt az iskolarádión keresztül 
a 2.A osztályosok rövid tájékoztató mű-
sorából megtudhattuk, mi is ennek a 
napnak a története és lényeges üzenete, 
és mi mindent tehetünk mi, hétköznapi 

emberek azért, hogy csökkentsük a Föl-
det fenyegető veszélyeket. A 2.C osztály 
ennek bizonyítékaként neki is látott az 
udvari virágoskert rendbetételének. A 
délutánt indító filmvetítések részben 
humorral, részben megrendítő erővel 
tudatosították bennünk ugyanazt: vál-
toztatni kell azon, ahogy most a kör-
nyezetünkkel, Földünkkel bánunk! A 
sokszínű tevékenységek között minden-
ki találhatott kedvére valót: volt köz-
tük Föld-puzzle, energia-totó, szelektív 
hulladékgyűjtési ki mit tud, szókereső, 
labirintus játék és logikai kirakó.
Ehhez a naphoz egy rajzpályázatunk 
is kapcsolódott, melyre 3 témában 
adtak be közel 50 rajzot a diákok: 
„Így védem a környezetem”; „Zöldebb 
világ a Kék bolygón”; „A Föld 100 év 
múlva”. A legjobb 20 alkotásból kiállí-
tást rendeztünk, a végeredmény pedig 
a pedagógusok és a diákok szavazatai 
alapján alakult ki.
A Madarak és Fák Napja május 12-
én már igazi kora nyári időjárással 
köszöntött ránk. A napot most is a 2.A 
osztály rövid rádiós ismertető műsora 
nyitotta meg. Ezúttal azonban a dél-
utánunk könnyedebbre, vidámabbra 
hangolódott. Először az iskolarádión 
keresztül 13+1 közismert madár hang-
ját hallgatták végig a csoportok – mint 
kiderült, a felismerés nem is ment 
olyan könnyen. A legügyesebben tip-
pelők is csak 9-et találtak el belőlük… 
Tehát nemcsak nyitott szemmel, de 
nyitottabb füllel is kellene járnunk a 
környezetünkben! A közös madárdalo-
zás után a napközis csoportokban ve-
títések, ismeretterjesztő feladványok és 
kreatív tevékenységek segítettek jobban 
eligazodni szárnyas társaink világában. 
A nap zárásaként nagy sikerű madár-
hang-utánzó versenyen mérhették össze 
tudásukat a legvállalkozóbb kedvű, tol-
latlan-szárnyatlan kakasok, kakukkok, 
csirkék, papagájok.
Bízunk benne, hogy tavaszi öko-

napjaink üzenete nem csak a közös 
dalolások erejéig égett bele diákjaink 
emlékezetébe:
„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!”

Drahosné Akócsi Ancilla 
Hunyadi iskola tagintézmény-vezető

„Bölcsőnk a Föld…”
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Minél később tanuljuk meg, hogyan kell jól gondját viselni 
a fogainknak, életünk során annál többször kell majd be-
ülnünk abba a bizonyos fogorvosi székbe. Pedig az időben 
felismert probléma itt is fontos, hisz fogaink épsége-szép-
sége a tét!
A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola Tagintézményének kisdiákjai immár második 
éve barátkoznak a rendszeres fogorvosi ellenőrzés gyakor-
latával. Egyelőre csak ismerős környezetben, az iskola épü-
letében, nem az orvosi rendelőben. A Tagintézménynek a 
városközponttól való távolsága adta az ötletet, hogy éven-
te „házhoz jöjjön” a fogorvos. Szerencsére a Dunaharaszti 
Szakrendelőben fogorvosi ellátást végző szakemberek tá-
mogatóan álltak kérésünkhöz, így mindössze pár óra alatt 
sor kerülhet a több mint 200 gyerek ellenőrzésére. Bár a 
vizsgálat tudata, a székbe ülős-szájkinyitós helyzet és az 
ellenőrző műszerek látványa a legtöbb gyermekből kivált 

némi izgalmat, de Dr. Borsányi Györgyi lelkiismeretessé-
ge, alapossága, fogvédő szigorúságában is kedves személye 
a garancia számukra, hogy a fogorvosi ellenőrzés nem is 
kellemetlen élmény. A Doktornő, akit lehet, dicsér; ha kell, 
rendelőbe parancsol; fogszabályozásra tesz javaslatot, és 
figyelmezteti azokat, akiknek a megfelelő fogmosás még 
láthatóan nagy kihívást jelent.
Ilyen „ráhangolódás” után talán a későbbiekben tanuló-
ink már majd kevesebb szorongással lépnek be a fogorvosi 
rendelőbe.
A gyerekek és a szülők nevében ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Dr. Borsányi Györgyinek és segítőjének, hogy szí-
vén viselik tanulóink egészségét!

A Dunaharaszti Hunyadi János 
Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Tagintézményének dolgozói

Barátkozás a fogorvosi ellenőrzéssel

Az OTP Bank Önkéntes Programja 
lehetőséget nyújt a banki dolgozók 
számára pályázati formában, önkén-
tes munka hozzáadásával, 100.000,- 
Ft támogatás felhasználásával a 
kiírásnak megfelelő, nyertes pályáza-
tok megvalósítására. Ezen program 
keretében hagyományosan pályázott 
a bank önkéntes kollégáiból álló csa-
pat, a TÉO – Ti Értetek Ott vagyunk 
Csapata, ezúttal a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola megújításának és 
környezete szebbé tételének érdeké-
ben.
A külső támogatók bevonásával meg-
alapozták az „Újra! Hasznosítás!” el-
nevezésű pályázat sikerét. Az önkén-
tes csapat működését tekintve keresi 
a kötődést a programok és a csapat-

tagok között. Így jutottak el Dunaha-
raszti városába is, a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolába, ahová az önkéntes 
csapat egyik képviselőjének gyermekei 
is járnak. Az önkéntesek kifestették 
az iskola tornatermét és két öltözőt, 
melyhez a Praktiker közreműködésé-
vel a Trilak festékekkel járult hozzá, 
Dunaharaszti Önkormányzata pedig a 
festéshez szükséges állványokat bizto-
sította, jelentősen megkönnyítve ezzel 
az önkéntesek munkáját. Ezt követ-
te az iskola kertjének rekonstrukció-
ja, mely a kiskerítés javítási, lakatos 
munkálataival kezdődött. Mivel az 
önkéntesek nem rendelkeznek a szük-
séges szakértelemmel, így a kerítés ja-
vításában az egyik kisiskolás édesapja 
segített, köszönet érte! Ezt követte a 

kerítés festése valamint az iskolaud-
varon található betonra festett, régi, 
lekopott játékok újragondolása, mint 
az ugróiskola, távolugrás vagy éppen 
sakk. Az önkéntesek sokat gondol-
kodtak, hogyan oldják meg a lefestett 
sakktáblához szükséges sakkbábúk 
biztosítását. Jött hát egy újabb ötlet: 
PET palack van elég, az újrahaszno-
sítás jegyében készítettek belőle sak-
kfigurákat. Némi kreativitásnak, és a 
környezetvédelem iránti érzékenysé-
güknek köszönhetően egész jó játékok 
születettek. A megmaradt palackok-
ból pedig madáretetők készültek, me-
lyekhez ősszel kerülnek majd kihelye-
zésre. Így a gyerekekhez is közelebb 
hozható a környezettudatos szemlélet. 
Az OTP önkéntes csapata igyekszik 
programjait szélesíteni és minél több 
résztvevőt bevonni. Miután a helyi 
Zöld Korona Kft. - az iskola igazgató-
jával, Czompa Gyulával és az önkéntes 
csapattal kiváló együttműködésben – 

Az önkéntesség jegyében
Összefogással a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért
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Néptáncos gyerekek

díjmentesen megtisztította, felrotálta, 
ültetésre alkalmassá tette a kertet, 
annak széppé tételéhez virágokra is 
szükség volt. A csapat felkereste a 
Szivárvány Alapítvány kertészetét, 
ahol jól szervezetten 17 értelmi sérült, 
fogyatékos fiatal dolgozik. Megdöb-
bentő szakértelemmel és odaadással 
látták el az önkénteseket kertészeti 
szaktanácsokkal és örömmel állították 
össze azon növények listáját, melyek 
alapján az iskola igényeit is figyelem-
be véve kialakításra került a jelen-
legi kert. Így a pályázati összeg egy 
jelenős része a Szivárvány Alapítvány 
kertészetében lett elköltve, ezzel is tá-

mogatva az alapítvány működését. A 
virágokat az iskola diákjai ültették el 
környezet ismeret óra keretében Bak-
né Zsuzsa néni szakértő iránymutatá-
sával. A nagyobb növényeket, melyek 
az iskola udvarát díszítik, az Oázis 
Kertészet vezetője ajánlotta fel az ön-
kéntesek megkeresését követően. Az 
iskola könyvtárának ablakait muskát-
likkal varázsolták szebbé az egyik ön-
kéntes családtagjának felajánlásával. 
Az OTP TÉO önkéntes csapata ez-
úton mond köszönetet Czompa Gyu-
la igazgató úrnak a nyitottságáért, a 
projekt sikerének támogatásáért és a 
kiváló együttműködésért.

Köszönet és elismerés illet minden 
további támogatót, aki hozzájárult a 
pályázat megvalósulásához. Sok mun-
ka volt, de megérte. Mindig megéri. 

A Paradicsomsziget Egyesület 30 gyermek részvételével ta-
valy létrehozta, és sokak örömére működteti a nemzetközi 
rangú Csillagszemű magyar néptáncegyüttes helyi csoport-
ját, a Csillagszeműek Dunaharasztit.
Úgy tűnik, a Csillagszeműek helyi csoportja nem csupán 
az autentikus magyar népi tánckultúra hagyományainak 
magas szintű művelésével gazdagítja a Város életét, hanem 
egy mind erősebb, összetartó közösség formálódásával is. 
Köszönet érte elsősorban a tehetséges, szorgalmas gyerme-
keknek, a családoknak, a Csillagszemű Táncegyüttesnek, 
valamint a próbavezető táncpedagógusoknak.
Ugyanakkor köszönet illeti a támogatásban élen járó Vá-
rosvezetést, a József Attila Művelődési Ház vezetését, és 
munkatársait, az együttműködő partnereket, a finomságo-
kat szállító Semler cukit és a Liget falatozót, s valamennyi 
szimpatizánst, rajongót. 
Márciusban, a Rotary Dunaharaszti megtisztelő felkérésé-
nek eleget téve, első, bemutatkozó fellépéssel színesítettük 
a Klub ünnepi alakuló ülését. Júniusban, mintegy 100 fős 
közönség részvételével nagy sikerrel zajlott, és fergeteges 
táncházzal, ünnepi tortavágással zárult a Csillagszeműek 

Dunaharaszti első évadzáró Gálája, a József Attila Műve-
lődési Házban, és a gyermekek megcsillanthatták tudásu-
kat a Csillagszemű teltházas Martin Gáláján is, egy széle-
sebb közönség előtt, a 3000 fős Erkel Színház színpadán is.

S örömmel készülünk a szeptemberi Városi Napok rendez-
vényre, amelynek színpadára megtisztelő meghívást kap-
tunk. A nyár folyamán továbbá, egy héten át, örömmel 
oktatjuk magyar néptáncra a Dunaharaszti Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat által szervezett napközis tábor-
ban pihenő gyermekeket.

Hívjuk és várjuk ősszel induló újabb csoportunkba a ma-
gyar néptánc iránt érdeklődő, 3-8 éves gyermekeket! A 
részletes információkat, a Csillagszeműek Dunaharaszti 
Facebook oldalán, a József Attila Művelődési Házban tesz-
szük közzé, illetve személyesen Lengyel Zsuzsánna nyújt 
felvilágosítást a paradicsomsziget@gmail.com címen, vagy 
a 30/565-1041-es számon, augusztus 20-tól.

Lengyel Zsuzsánna 
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A Paradicsomsziget Egyesület tevé-
kenységével, programjaival mind a 
város, mind a szűkebb pátria, a Pa-
radicsomsziget értékeinek őrzését, és 
élő, jól működő közösségek, együtt-
működések alakítását, kiteljesedését 
célozza.
Ennek jegyében, lehetőségeihez mér-
ten, természetesen támogatja a jóté-
konysági kezdeményezéseket is. A kö-
zelmúltban hozzájárult az Anyamese 
Alapítvány gyermeknapi akciójához, 
két mese rögzített felolvasásával, az 
„Egy nap a Bárkáért” jótékonysági 

eseményhez sütemény sütéssel, a ta-
karításhoz szükséges tisztítószerek 
vásárlásával, és a nyár folyamán, egy 
héten át, magyar néptánc tanítást 
tart a Dunaharaszti Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat által szervezett 
napközis táborban.
Önkéntesei bevonásával idén már má-
sodízben kapcsolódott be a Dunaha-
raszti 3. Vagabond Korzó eseményei-
be, a székhelyén megnyitott Haraszti 
Csomópont - népi gyermekjátszó ud-
varral, az ide látogató mintegy 90  
gyermek és gyermeklelkű felnőtt 
előtt. A Haraszti Csomóponton zene-
fal, ügyességi népi játékok - diótörő, 
lépegető, horgászat, csirkepofozó, go-
lyópálya, valamint malomjáték, zsák-
bamacska, aszfaltkréta, kézműves fog-
lalkozás és jó hangulat, gyermekzene 
fogadta a résztvevőket. További 
képek a Paradicsomsziget Egyesület 
Facebook oldalon láthatóak.  
Júniusban első ízben, hagyományte-
remtő céllal hirdették meg a Para-

dicsomi Sokadalom című közösségi 
napot, a Paradicsomszigeten. Az idő-
járás nem kedvezett, zord időben gyü-
lekeztek az érdeklődők, ám végül cso-
dás napsütés és hangulat kerekedett! 
Ismerkedtek, beszélgettek, kézügyes-
kedtek, és közfelkiáltással megnyitot-
ták a nyári szezont, melynek hírét a 
vízre bocsátott nádtutajok vitték to-
vább. Köszönet a dunaharaszti Kép-
viselő Testületnek a támogatásért, a 
Ruff Pékségnek a foszlós kenyérhalo-
mért, az Egyesület tagjainak és ön-
kénteseinek a finomságokért, a saját 
készítésű népi játékokért, a fiatal szi-
getlakónak a szuper zenéért, s végül, 
de nem utolsó sorban, a lelkes egybe-
gyűlteknek, a jó hangulatért!
Szeptemberre újabb izgalmas ese-
ményre hívnak mind több közös-
séget!A részleteket hamarosan a 
városi honlapon, a Paradicsomsziget 
Egyesület Facebook oldalon, és más, 
újszerű módon ismertetik.

Lengyel Zsuzsánna 

Paradicsomsziget

MEGBÍZHATÓ SZAKMAI PARTNER

Bővebb tájékoztatás és jelentkezés a
++36 1 260 2094 vagy +36 20 298 7103 telefonszámokon vagy 

személyesen a 1095 Budapest, Soroksári út 48. szám alatt kérhető.

MUNKÁT KERES? 
MEGTALÁLTA!

MUNKATÁRSAKAT keresünk AZONNALI belépéssel 

általános iskolai végzettséggel

BUDAPEST XVIII. és XXIII. kerületébe,

DUNAHARASZTIRA, SZIGETSZENTMIKLÓSRA!

ALAPBÉREN FELÜL KIEMELKEDŐ JUTTATÁSOK
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Itt a nyár, sokan készülődünk hosszabb-rövidebb nyara-
lásra a családunkkal, és akár a kedvenc kisállatainkkal 
együtt. Nézzük át, hogy mikre kell gondolni, ha kutyát, 
macskát viszünk magunkkal az útra. 
Először a jogi-adminisztratív tényezőket lássuk: országon 
belül kutyáknak az érvényes oltási könyv, 1 éven belüli 
veszettség oltás, és a microchip kötelező. Macskáknak ezek 
nem kötelezőek, de nagyon hasznos, ha rendelkezésre áll. 
Sok szálláshelyre csak az oltási könyv ellenőrzése után en-
gedik be kedvenceinket. A microchip segít az esetlegesen 
elveszett kisállat megtalálásában is, és a chipet még nya-
körvre erősített bilétával is érdemes kiegészíteni.  A rend-
szeres féreghajtást se feledjük. Külföldi utazás már jóval 
összetettebb: EU-n belül az egységes Európai Kisállatút-
levéllel utazhatunk, és itt is az érvényes veszettség oltás 
megléte a kötelező, valamint itt már országok között kü-
lönbségek lehetnek, hogy hol milyen egyéb igazolásra van 
szükség. Jó támpontot nyújt a www.petpassport.hu oldal, 
de ne feledjük, hogy ez csak egy tájékoztató honlap, ahol 
senki sem tudja garantálni, hogy minden információ nap-
rakész. Érdemes az állatorvosuknál, vagy az adott ország 
követségén érdeklődni a részletekről. Ritkák ugyan a szigo-
rú ellenőrzések, de ha valami nincs rendben, akkor könnyen 
visszafordíthatják a családot a határról, vagy elkobozhat-
ják állatunkat, és karanténba zárják, ami jelentősen meg-
drágítja az utazást. 
Nézzük át az utazást az állat szempontjából: mire lesz igé-
nye? Már eleve olyan szállást keressünk, ahol tudjuk, hogy 
kedvencünk is jól fogja magát érezni, és tudunk majd vele 
kellően foglalkozni. Kerüljük a nagyon hosszú ideig tartó 
utakat. Ha mégis távolra megyünk, akkor 1,5-2 óránként 
meg kell állni, hogy egy kis egészségügyi sétát tartsunk 
a kedvencünknek. Figyeljünk arra, hogy megfelelő hőmér-
séklet legyen a jármű azon területén is, ahol a kisállat van. 

Vigyázzunk, nehogy hőgutát kapjon, vagy épp ellenkező-
leg, a klíma előtt ülve megfázzon. Már jó előre nézzük meg, 
hogy van-e elérhető állatorvos a célállomás környékén. A 
hőmérséklet mellett ne feledkezzünk el arról, hogy az ál-
latok jellemzően nem izzadnak, hanem a lihegéssel hűtik 
magukat, így még az embernél is több vizet isznak meg 
a testméretük arányában. Vigyünk magunkkal megfelelő 
mennyiségű és nem romlandó tápot. Legyen olyan kis fek-
helye, vagy kosara-ketrece, amit már ismer, szeret, és ahol 
biztonságban érzi magát. Készítsünk neki egy saját kis ne-
szeszert: legyen benne törlőkendő, ha rossz helyre piszkít, 
legyen benne lázcsillapító, hasmenés elleni gyógyszer, és 
némi kötszer is természetesen. Készüljünk fel a kullancsok 
és egyéb paraziták támadása ellen, akár legyen nálunk kul-
lancs kiszedő kanál is. Kössünk biztosítást a kutyánkra, 
macskánkra!
Állatokkal utazni rendkívül nagy élmény, de nagy felelős-
ség is, ahol a gazdinak kell figyelni arra, hogy az állat is jól 
érezze magát, a gazdi is boldog legyen, de embertársainkat 
se zavarjuk, vagy zaklassuk a mi kis kedvencünkkel. 
Kellemes nyaralást kívánok Önöknek, 

dr. Sükösd László

Utazás kedvencünkkel

Haraszti virágcsokor Keszthelyen
Mozgalmas, feladatokkal és kihívások-
kal teli évadot tudhat maga mögött 
a Blumenstrauss Kórus. A Laffert 
Kúriában tartott évadzáró koncertjük 
után az amatőr kórusok legnagyobb 
hazai fesztiválján, a Keszthelyi Da-
lünnepen vettek részt, képviselve a 
magyarországi német nemzetiségi ze-
nei kultúrát. 
A Blumenstrauss Kórus 2009-ben 
alakult, akkor még három taggal, 
trióként. Az elmúlt évek során egyre 
gyarapodott létszámuk, így jelenleg 
12-en gyűlnek össze hétről hétre jó 
hangulatú próbáikon. Céljuk a ha-
gyományos magyarországi német nép-
dalok megőrzése és megismertetése, 
valamint a hagyományok továbbadá-
sa a felnövekvő generációk számára. 
Kitartó munkájuk eredményeként a 
Magyarországi Német Ének-, Zene- és 
Tánckarok Szövetségének (Landesrat) 

minősítő versenyén 2010-ben és 2013-
ban arany, míg 2016-ban kitüntetéses 

arany minősítést szereztek. Ez az év 
sem telt el számukra kihívások nélkül.
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Kinga 8 éve, míg Enikő 6 éve kezdte el a kick-box 
küzdősportot. A helyi dunaharaszti szakosztályban 
eltöltött gyakorló évek után, a taksonyi haladó csoportban 
folytatták a felkészülést, ahol a gyors fejlődésük miatt, vi-
szonylag hamar elkezdődött versenyeztetésük.
A fokozatosság betartása mellett kisebb, majd nagyobb 
versenyeken is megmértük felkészültségüket és mivel jól 

bírták a fizikai és mentális terhelést, a klub haladó cso-
portjába kerültek, ahol a mindennapos edzés mellett, a 
versenyzést választották.
2014. évben a klubnak 5 felnőtt és 7 utánpótlás verseny-
zője volt, ebbe a társaságba kerülni nagy megtiszteltetés 
volt és azoknak, akik együtt edzettek a klub legjobbjaival, 
ahogy szokták mondani „fel kellett kötni az alsóneműt”, de 
az élvonalba kerülni csak így lehetett.
Kinga gyorsan fejlődött, válogatott lett és 2015. évben Eb 
bronzérmet, míg 2016. évben pedig Vb ezüst és bronzér-
met szerzett. Mindkét évben megválasztották Pest megye 
Év utánpótlás sportolójának!
Míg Kinga a legjobbak között szerepel és folyamatosan 
nyeri a versenyeket, Enikő testvére a kadet 1. korosztály-
ban éri el érmes helyezéseit, valamint időnként a dobogó 
legfelső fokára is lép.
Idei évben Kinga egy súlycsoporttal feljebb lépett, de 
szerencsére ez nem okozott gondot, sorra nyerte hazai és 
nemzetközi versenyeket, majd idén júniusban mind a light, 
mind a kick-light szabályrendszerben országos bajnok lett 
és egyben magyar válogatott.
A lányoknak most következik a pihenés, majd a nyári edző-
táborozás és augusztusban Kingával készülünk a skopjei 
Európa bajnokságra, ahonnan reméljük, ismét éremmel 
térünk haza!
A képen a méltán büszke szülők és a lányok láthatóak!

GRATULÁLUNK!
GI

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK 
KOLOZSVÁRI LÁNYOK

A Keszthelyi Dalünnep történe-
te egészen 1910-ig nyúlik vissza, 
ugyanis ekkor jelent meg először 
a Dunántúli Dalosszövetség felhí-
vása egy találkozóra. A Dal Ünne-
pét idén június 23-24-én rendezték 
meg a Balaton fővárosában, ahol 
összesen 56 világi és egyházi kórus 
vett részt, amelyeknek egyike a Blu-
menstrauss volt. A két nap alatt a 
kórusok egy-egy koncertet adtak a 
Festetics-kastélyban, illetve a város 
utcáin, terein. Ekkor érte az első 
meglepetés a Blumenstrauss virág-
szálait, ugyanis a fesztivál szervezői 
felkérték a kórust egy külön kon-
certre is, hogy a szekszárdi és mözsi 

német nemzetiségi kórussal együtt 
képviseljék a magyarországi német 
zenei kultúrát a péntek esti fáklyás 
felvonulást megelőzően.
A megtisztelő felkérésnek eleget 
téve az együttes úgy döntött, a du-
naharaszti és környéki esküvői szo-
kásokat, és az esküvőhöz kapcsolódó 
hagyományos dalokat mutatják be, 
mindezt a menyasszony-öltöztetés-
sel megkoronázva. A különleges mű-
sorról értesülve a szervezők még egy 
további koncertre is felkérték a kó-
rust, így végül a két nap alatt össze-
sen négy alkalommal mutatkozha-
tott be a Blumenstrauss, és ezáltal 
Dunaharaszti városa Keszthelyen. A 
kihívások és a meglepetések itt még 
nem értek véget. Az esküvői hagyo-
mányokat bemutató műsor mellett 
egy kórusművekből felépített kon-
certtel is készült a kórus, amely a 
korábbi versenyeken bemutatott 
darabok mellett Dobray István: 
„Es war einmal ein treu’ Husar” 
című háromszólamú, négytételes, 
magyarországi német népdalokat 
feldolgozó művét is tartalmazta.

A kórus a haraszti közönségről 
sem feledkezett meg: június 18-án 
évadzáró koncertjük keretén belül 
mutatták be a Keszthelyi Dalün-
nepen elhangzó dalokat, kórusmű-
veket. A koncerten közreműködött 
Lehőcz Alexandra fuvolaművész, és 
tanítványa, Oncsik Valéria, a kórust 
betanította és vezényelte Hommer 
Zsuzsanna, gitáron pedig Kindlin-
ger József kísérte az együttest. A 
koncert első harmadában a két-, il-
letve háromszólamú kórusművek ke-
rültek bemutatásra, majd ezek után 
egy zenei időutazáson vehetett részt 
a közönség reneszánsz táncdalok, 
Haydn, Mozart és Kodály Zoltán 
dallamaival, végül elérkezett az es-
küvői szokások bemutatása. A néhol 
megható, néhol fergeteges hangula-
tú koncerten a kórus megköszönte 
támogatóik egész éves munkáját, se-
gítségét, a közönség tagjai pedig sok 
szerencsét és további eredményes 
munkát kívántak a haraszti virág-
csokornak.

Hommer Anna
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CSOMAGOLÓKAT, 
GÉPKEZELŐKET KERESÜNK
2 műszakos (12 órás) munkarendbe a Prologis ipari parkba, 

valamint Alsónémedi raktárba.

Céges buszokkal a bejárás megoldott.

Továbbá keresünk még a 23. kerületbe egyéni bejárással

RAKTÁROSOKAT, OPERÁTOROKAT
Felvételi interjú 2017. július 27. csütörtök, 10.00 óra, Dunaharaszti, 

József Attila Művelődési Ház, Táncsics Mihály u. 2. 

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Beszélgetés Magyarország harmadik 

legjobb fagylalt kézművesével

Már régóta tudjuk, hogy Dunaharasztin kapható az ország 
legjobb lángosa. Mostanra az is kiderült, hogy szintén váro-
sunkban készül az ország harmadik legjobb fagylaltja, ugyan-
is 2017 áprilisában Budapesten rendezték a Gelato World 
Tour European Challenge – utazó fagylaltversenyt, melyen 
eldőlt, hogy júliusban ki képviseli Magyarországot a Bolog-
nában megrendezésre kerülő európai döntőn. A hazánkban 
első ízben megrendezett versenyt Magyarország kizárólagos 
Carpigiani márkakereskedője, a Bulfoni Kft. rendezte meg. 
A Gelato World Tour irányítását a sikeres fagylaltkészítő vál-
lalkozókat képző, a világ talán leghíresebb iskola, a Carpigi-
ani Gelato University és a világ elsőrendű kézműves fagylalt 
kereskedelmi kiállítója, az olasz Sigep kiállítócsoport vállalta 
magára. A Gelato World Tour küldetésének tekinti, hogy a 
fagylalt kultúráját világszerte elterjessze.
Az április 11-i verseny eldöntötte, hogy országunkat a székes-
fehérvári-budapesti Damniczki Cukrászda málnafagylaltja és 
a gyenesdiási Bringatanya Fagyizó „il mio cioccolato” nevű 
kreációja képviselheti az európai döntőn. Harmadik helyen a 
dunaharaszti Karl Zsolt cukrászmester végzett Epres Málnás 
Mascarpone elnevezésű versenymunkájával, melyet folyama-
tosan készítenek a verseny óta, és mára az egyik legkedvel-
tebb fagylaltjuk lett.
Szoktál cukrászversenyeken indulni?
Ez volt az első. Sokáig latolgattam az indulást, mert na-
gyon sok volt az elfoglaltságunk. Mivel ez volt az első ilyen 
verseny Magyarországon, mégis úgy gondoltam, hogy már 
a részvétel is érdekes kihívás, így végül néhány órával a 
határidő előtt leadtuk a nevezést. Még a verseny napján 
is akadtak rendkívüli tennivalók, ezért csak néhány kurta 
óra állt rendelkezésünkre a fagylalt elkészítésére.
Hány induló mérkőzött meg? 
Huszonhárman versenyeztünk, hatszáz pontot lehetett 
elérni. Én hat ponttal maradtam le a második helyezett 
mögött. Most tartalék vagyok, ha valamelyik győztesnek 
közbejön valami, akkor én indulhatok a Bolognai döntőn. 
De nem számítok erre, hanem drukkolok, hogy sikeresek 
legyenek a magyar cukrászok.
Mi a jó fagylalt titka? 
Világszerte elterjedtek az előre gyártott, márkás, félkész 

anyagok. Én azonban csak természetes alapanyagokkal 
dolgozom. Tej, sajt, joghurt, gyümölcsök és hasonló 
természetes anyagok, amikből a fagylaltjaink készülnek. 
Gondolom, nem egyedüli cukrász vagy, akik ezt az 
utat választja… 
Sokan vagyunk és összetartunk, szakmailag is segítjük 
egymást, hisz mindannyiunknak fontos, hogy akár a cuk-
rászsütemények, akár a fagylaltok minőségét megőrizzük, 
sőt, ha lehet, javítsuk. 
Ezért meg is tettél mindent, hiszen mint a régi 
céhlegények, a világot bejárva szerezted meg a 
szakmai gyakorlatot.  
Először itt tanultam az utcában, a Leéb Cukrászdában. 
Ezt követően dolgoztam a Duna InterContinentalban, 
a Pesti Vigadóban, Németországban, Dél-Amerikában. 
2003-ban nyitottam meg üzletemet. De azóta is járok to-
vábbképzésekre, szakmai találkozókra. Részt vettem a pá-
rizsi Ecole Gastronomique Bellouet Conseil monodesszert 
tanfolyamán, és ősszel ismét szakmai útra megyek Fran-
ciaországba.
A napokban nyílt meg, újabb üzleted a városközpont-
ban. Elmondhatod, hogy sikeres mesterember vagy. 
Még csak ezután lesz az ünnepélyes megnyitó. A sikert 
pedig nem adják ingyen, e mögött igazi csapatmunka áll. 
Párom, Anita és munkatársaim nélkül mindezt nem értük 
volna el. Mi együtt vagyunk sikeresek, és további eredmé-
nyeket is csak együtt tudunk elérni.

Gáll Sándor

CSAK TERMÉSZETES ANYAGOKBÓL
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2017. május hónapban 
elhunytak neve és életkora:
Demetrovics Jánosné élt 85 évet

Farkas Pál  élt101 évet

Filó János Attiláné élt 67 évet

Gelencsér Ferenc Józsefné 

   élt 85 évet

Juhász István  élt 59 évet

Kovácsné Gráf Éva élt 63 évet

Németh Lászlóné élt 69 évet

Pataki Gyula Antal élt 87 évet

Pintér Józsefné  élt 63 évet

Szabó Pálné  élt 62 évet

Szilágyi Mihályné élt 75 évet

Vörös Lászlóné  élt 87 évet

Zeng You Xaun  élt 73 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016

Felhívjuk könyvtárláto-
gatóink figyelmét, hogy július 
01 - augusztus 20-ig nyári nyitva-
tartással működik könyvtárunk: 
hétfőnként 10-12. és 13-18.00; 
keddenként zárva, szerdánként 
10-12. és 13-18.00; csütörtökön-
ként zárva, péntekenként 10-12. 
és 13-18.00; szombatonként zár-
va. Utolsó – rendes – nyitvatartás 
június 30-án, pénteken 10-12. és 
13-18.00. Első – rendes – nyitva-
tartás augusztus 21-én, hétfőn 
10-12.és 13-18.00.

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

Mentők
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.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni kell; a 
beszélgetések hangrögzítésre 
kerülnek.)

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

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

Kedvesek!
2017. májusi újszülöttek

Horváth Milán              2017.05.02.

Demeter-Kemény Anna   2017.05.02.

Molnár Dominik            2017.05.02.

Farkas Patrik                 2017.05.05.

Tompos Melinda          2017.05.05.

Mácsik Lotti                 2017.05.06.

Maduda Flóra              2017.05.10.

Földes Ábel                 2017.05.12.

Szőllősi Patrik Zoltán    2017.05.16.

Szabó Zselyke             2017.05.17.           

Bodnár Imola Gréta    2017 05.17.

Pókó  Réka                 2017.05.19.

Csató Blanka              2017.05.19.

Vasicsek-Sárkány Félix   2017.05.19.

Nagy-Bíró Bátony       2017.05.21.

Molnár Martin            2017.05.21.

Jakab Márk                2017.05.22.

Pulugor Patrik            2017.05.22.

Bencze Izabella  2017.05.24.

Varga Balázs  2017.05.24.

Jászay Boglárka  2017.05.29.

Böhm Alexander 2017.05.30.

2017. áprilisi újszülött

Gosztonyi Lara    2017.04.11.

Közélet
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Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000 mun -
katársunkkal világviszonylatban a leg je len tő sebb vál-
lalkozások közé tartozunk. Nyolc or szág ban ren del -
ke zünk gyártó üzemmel és több, mint negyven
országban értékesítjük termékeinket. Fő profilunk: 
villamos szerelési és túlfeszültség-védelmi termé -
kek gyártása és for galmazása az építőipar számára.

BETANÍTOTT MUNKÁS 
és GÉPKEZELŐ

Elvárások:  
•  8 általános és/vagy szakmunkás végzettség
•  2 vagy 3 műszakos munkarend vállalása
Előny:  
•  gépkezelői munkakörben szerzett tapasztalat
•  rajzolvasás, mérőműszerek használata

GÉPBEÁLLÍTÓ
Feladatok:  
•  berendezések, gépek technológia szerinti beállítása
•  szerszámcserék lebonyolítása
•  a termelés folyamatos biztosítása
•  minőségi követelmények szerinti gyártás
Elvárások:  
•  középfokú műszaki végzettség
•  3 műszakos munkarend vállalása

Csapatunk bővítésére az alábbi munkakörökbe 
keresünk munkatársakat:

Önéletrajzát e-mailben vagy postán küldheti el 
az alábbi címekre: oneletrajz@obo.hu vagy 

OBO Bettermann Hungary Kft., 
Személyzeti Osztály, 2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Amit nyújtunk:
• versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások,

• korszerű géppark,
• hosszú távú, biztos munkahely, stabil nemzetközi háttér,

• munkába járás támogatása céges buszjáratokkal a következő
településekről: Taksony, Dunaharaszti, Alsónémedi, Majosháza, 

Délegyháza, Dunavarsány, Felsővány, Alsóvány, Ürbő, Kiskunlacháza,
Apaj, Dömsöd, Újhartyán, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Felsőbabád, Alsóbabád,

Táborfalva, Örkény, Hernád, Tatárszentgyörgy, Dabas.

A munkavégzés helye: Bugyi község (Pest megye)
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Véget ért a 2016/17-es szezon is. Egy 
olyan idényen vagyunk túl, amikor 
már nem csak a felnőtt csapatbajnok-
ságokon szurkolhattunk a dunaharasz-
ti asztaliteniszezőinek, hanem az után-
pótlás csapatbajnokságon is. És nem 
is hiába. De menjünk csak sorjában.
Beérett a Csik Miklós által megkez-
dett munka, és Kis Tamás visszatéré-
sével meg is valósult a DMTK I-nek 
az NB III-ba jutás. Legyünk büszkék 
rájuk, mert a közel 50 év után, 2003-
ban úja indult asztalitenisz sportág 
eddigi legjobb eredményét érte el a he-
lyi kötődésű, és túlnyomó részt saját 
nevelésű játékosaival. A csapat tagjai 
voltak eredményességük sorrendjében: 
Kis Tamás (74,28%), Mihály György 
(71,42%), Sós Tibor (68,91%), Kasler 
László (43,93%). És aki még hozzájá-
rult ehhez a kiváló eredményhez beug-
rásaival: Kiss Tamás.
A tavalyi évben kiegyenlítettebbé vált 
a mezőny az I/B és az I/C osztályok-
ban. Több olyan játékos is érkezett a 
mezőnybe, akik korábban magasabb 
osztályokban eredményesen játszot-
tak, de koruk vagy pillanatnyi tudásuk 
miatt kiszorultak onnan. Dunaharasz-
ti teljesen amatőr játékosainak viszont 
még nem sikerült felvenni velük a ver-
senyt. Így aztán az I/B ligában szerep-

lő DMTK II a 9. helyen végzett. A csa-
pat húzó játékosa Kiss Tamás (75%) 
volt, aki a DMTK I-ben is szerepet 
kapott. És a többiek: Keresztesi József 
(48,43%), Perényi Péter (42,5%), Je-
nei Gábor (36,36%), Starostiák József 
(34,72%), Újvári István (20,0%), és aki 
még besegített: Friedman Tamás.
A harmadik vonalban új és erős el-
lenfelek jelentek meg. Míg 2015/16-
ban csak 7, az idei szezonban más 12 
csapat indult a Pest megyei I/C Dél 
osztályban, ahová a szakosztály a 
2015/16-os idényben nevezett először. 
A DMTK III-at megelőző csapatok 
korábban mind magasabb osztályban 
szerepeltek, és az így elért ötödik hely 
valóban kiválónak értékelhető. A csa-
pat tagjai voltak: Keresztesi József 
(80,0%, aki a tavaszi fordulóban már 
a DMTK II-ben játszott), Kovács Dá-
vid (67,85%, aki az őszi idényt még ifi 
korosztályú játékosként kezdte), Fried-
man Tamás (65,67%), Takács László 
(45,71%), Helméczy András (45,45%, 
aki hosszú kihagyás után tért vissza, 
és szintén ifi korosztályú volt még az 
őszi idényben), valamint Takács József 
(34,57%). A besegítők közül Tóth Ist-
ván, Újvári István, Kovács László, Ko-
vácsné Mester Ágnes és Török Zoltán 
játszottak már korábban is a csapat-
ban. De most, hogy az utánpótlás korú 
játékosok egyre jobban játszanak, kö-
zülük négyen is szerepet kaptak, hogy 
ismerkedjenek a felnőttek elleni játék-
kal is. Becsák Dániel, Kovács Marcell, 
Puskás Gergő és Szécsi Kristóf nem is 
vallottak szégyent, miután több mér-
kőzést is nyertek a tavasz folyamán. 
Említést érdemel még a DMTK ne-
velésű Török Anna, aki a 2016/17-es 
évadot a Budapest I. osztályban töl-
tötte, és az ESMTK színeiben a 9. 
helyen végzett a 16 csapatból álló cso-
portban. A meglehetősen erős, „férfi-
as” mezőnyben 29%-kal járult hozzá 
az eredményéhez.
A közel harminc év után újra indult 
utánpótlás csapatbajnokság létszáma 
hűen tükrözi az utánpótlás nevelés 
Pest megyei helyzetét. A 9-12 éves 
korosztályban hat, a 13-16 éves kor-
osztályban öt csapat versengett egy-
mással a megyében található 31 (!) 
szakosztályból… (A Dunakeszi Kinizsi 
azért nem vett részt a bajnokságban, 
mert utánpótlás korú versenyzői a fel-
nőtt csapatbajnokságokban szerepel-
nek, ráadásul kimagaslóan.)

A komoly múlttal nem rendelke-
ző DMTK asztalitenisz szakosztálya 
mindkét korosztályban két csapattal 
is nevezett, és olyan neves egyesületek 
mögött végzett (mindkét esetben) a 
harmadik helyen, mint például a fia-
talabbaknál Budaörs és Vác, az idő-
sebbeknél Gödöllő és Cegléd. (Meg-
jegyzendő, hogy az első két helyezett 
– mindkét korosztályban – heti öt 
edzésen vesz részt, míg a harasztiak-
nak csak ez év januártól van lehetősé-
gük heti háromszor, esetenként négy-
szer edzeni.) 
A III. helyezett DMTK IV. csapatá-
nak (13-16 éves korosztály) lényegesen 
nehezebb helyzete volt, hisz nagyobb 
hátrányból indultak az alig két éve 
játszó gyerekek, mint a fiatalabbak. A 
sikeres csapat tagjai és teljesítményük: 
Kovács Marcell (41,6%), Puskás Gergő 
(37,5%), és Blaskovits Bence (37,5%).
A DMTK V. pedig a IV. helyen vég-
zett, köszönhetően Becsék Dánielnek, 
akinek tudása szerint a IV. csapatban 
lett volna a helye, de a bajnokság kez-
detén egy hosszabb betegség miatt a 
második vonalba került. Az ő teljesít-
ménye volt a legjobb, igaz, keveseb-
bet játszott a többieknél. A csapatta-
gok és teljesítményük: Becsák Dániel 
(61,1%), Szécsi Kristóf (52,38%) és 
Lobenwein Máté (20,0%). A csapatot 
Solt Bence segítette még.
A III. helyezett DMTK VI. csapat (9-
12 éves korosztály) tagjai és egyéni 
teljesítményük: Kepe Marcell (70,0%), 
Kriszt Klaudia (66.6%), Pauló Kris-
tóf (63,3%). Az V. helyezett DMTK 
VII. csapatának résztvevői és teljesít-
ményük: Rétfalusi Krisztián (37.0%), 
Szamay István (29,2%). A két állan-
dó csapattag mellett többen is szóhoz 
jutottak, közülük kiemelkedő teljesít-
mény nyújtott Horváth Kristóf és Vár-
hegyi Balázs. Két nagyon fiatal ver-
senyző is asztalhoz állhatott Vikárius 
Balázs és Tokai Dóra személyében.
Köszönjük az Önkormányzatnak és 
Dunaharaszti lakosságának, valamint 
egyesületünknek, hogy ilyen szinten 
támogatnak bennünket, és ennek is 
köszönhetően az asztalitenisz egyre 
népszerűbb városunkban. Várjuk to-
vábbra is a 8-12 éves gyermekek je-
lentkezését szakosztályunkba! Néhány 
hely még az augusztusi sporttáborba 
is kiadó. Pingpong tudás nem szüksé-
ges, majd itt megtanulják a gyerekek. 

Érdeklődni a 06-36-4050014-es telefon-
számon lehet Török Zoltánnál.

Szezonzárás az asztaliteniszezőknél



A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal  
                        
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1)bekezdésealapján pályázatot hirdet
közterület-felügyelői 
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: 
Pest megye 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján 
a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 30. pontja szerinti Közterület-felügyelői 
feladatkör 
Ellátandó feladatok:
Közterület jogszerű használatának, rendjének, 
tisztaságának ellenőrzése, védelme, annak rendjét 
megbontó jogsértések megelőzése, megakadályozása, 
szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben 
rögzített feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai 
végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati 
szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-
felügyelői vizsga, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása,
Egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálat 
vállalása, 
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 39. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti kinevezés feltételeinek való 
megfelelés. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett - 
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 
szerinti önéletrajz, 
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte 
esetén annak igazolására szolgáló okirat másolata, 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
42. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, 

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Márton Éva titkárság és humánpolitikai irodavezető 
nyújt a 06-24/504-450-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Dunaharaszti Polgármesteri 
Hivatal címére történő megküldésével (2330 Dunaharaszti, 
Fő út 152.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: közterület-felügyelő. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Polgármester 
egyetértésével Dunaharaszti Aljegyzője bírálja el. Az 
elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat 
kiírója fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: 
Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos próbaidő 
kerül kikötésre. 
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