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Szent István Ünnepén
Részletek Hajdu Zsolt az Oktatási, Művelődési és

Sport Bizottság elnökének augusztus 20-án, a városi
ünnepségen elhangzott beszédéből.
Kedves Dunaharasztiak! Tisztelt Ünneplők!

„Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belőle a jövőt!” - írta egykor a bölcs.
Szeretem az ünnepeket. Elsősorban
azért, mert lehetőséget adnak arra,
hogy kilépjünk a mindennapok egyformaságából. Szeretem azért is, mert az
ünnepek visszatérő ritmusa újra meg
újra rávilágítja tekintetünket egy-egy
fontos eseményre, ami a múltban történt. S ha beszélünk róla – az imént
idézett bölcs filozófus szerint is – a jövő
megismerésének első lépéseit tesszük
meg. (...)
Szent István több mint négy évtizedes
uralkodás után 1038. augusztus 15-én,
Szűz Mária mennybevitelének napján
hunyt el, ahogyan arról Hartvik legendája részletesen beszámol. Utolsó
szavaiban a Szűzanyát szólítva neki
ajánlotta fel országát és népét: „…végső könyörgéseimben (…) az országot a
néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom, nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.” Fehérvári sírja, ahova testét augusztus 20-án
helyezték, zarándokhellyé vált. Évszázadokig az Árpádok
legitim koronázási helyéül szolgált. (...)
István szentté avatására 1083. augusztus 20-án VII. Gergely pápa írásbeli engedélyével és a pápai legátus jelenlétében került sor. Mivel kultusza Európában is elterjedt,
Buda várának visszafoglalása tiszteletére 1686-ban XI.
Ince pápa az egyetemes egyház nevében is szentté avatta.
Sőt, 2000-ben a keleti keresztények is felvették szentjeik
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közé. Így ő lett az első, akinek személye ökumenikus hidat
jelent a keresztények közösségében. (...)
Ünneplése az 1092-es szabolcsi zsinat óta történetileg bizonyított. A zsinat határozatai között találjuk azoknak
az ünnepeknek a felsorolását, amelyeket szigorúan meg
kellett tartani, közöttük a szent király augusztus 20-ai
ünnepét. (...)
Ám térjünk vissza még az 1083-as esztendőre! Ebben az
évben István korán elhunyt, trónkövetőnek szánt fiát és
annak nevelőjét is szentté avatják László kezdeményezésére. Nem lehet nem észrevenni, hogyan
hat a múltbeli példa az utódra, s mekkora segítséget jelent a folytatásban,
ha felismeri a benne rejlő erkölcsi kötelezettséget, ami persze egyben lehetőséget is jelent! (...)
Két szent király: az egyik kereszténnyé
lesz és államot alapít, a másik megerősít és elfogadtat. A csodák az utóbbinál sem maradtak el. S kettejüket
összeköti a rendkívüli, a keveseknek
megadatott tulajdonság: egy adott
történelmi pillanatban helyesen dönteni, mert az egy nemzet sorsát határozza meg.
Szent István döntésével a magyar nép
megtért, s egy népből nemzet lett.
Szent László törvényeivel pedig lépést
tartott a Nyugattal, de egyszersmind
a hit nemzetmegtartó erejét képviselte. (...)
Soha nem hagyom ki, hogy Babits Mihály Csak posta
voltál... című versét megismertessem tanítványaimmal.
Most ide idézem az egyik részletét, amely erősíti az imént
felidézett gyermekkori emléket:
„Életed gyenge szál amellyel szőnek
a tájak s mult dob hurkot a jövőnek:“
S valóban, úgy érzem: nekünk itt, a XXI. század elején,
a modern kori ember gőgjével eltelve tudomásul kell vennünk, hogy személyes emlékeink, de nemzetünk múltja
nélkül is semmik vagyunk, s nem is tudunk mit kezdeni a jövővel. Babits verssorai épp azt tudatosítják, hogy
sorsunkat összefonódó láncszemek építik, s minden egyes
láncszem magában hordozza a többit, folytatja. Hordozza magán az előzményt, hogy majd továbbadhassa azt.
Mint László Istvánét, mint a többi korok embere a saját
sorsában is. S mindet összefogja valami közös, ami végül
is egy nemzet történelme. A jövő első lépését ez jelenti
mindenkoron. (...)
A haza nem cserélhető. A haza, egy nemzet közössége,
megerősítő az egyén számára.
A magyar történelem kiemelkedő alakjai, a ma ünnepelt
Szent István és a sokat említett Szent László mind azt
sugallják: egy erős nemzet, amelynek van hite, van történelme és önazonossága, s bizonyítja mindezt környezetének, képes fennmaradni, képes kivívni Európa és a világ
népeinek elismerését!
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Rendkívüli testületi ülések
2017. július 28. – rendkívüli ülés

76/2017. (VII. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 36/2017. (IV. 24.) számú határozatát.
77/2017. (VII. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a Dunaharaszti, Damjanich utca 32. szám (3975. hrsz.) alatt működő
háziorvosi rendelő épületének felújítására, a Nemzetgazdasági
Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” megnevezésű, PM_EUALAPELLATAS_2017
kódszámú pályázati felhívására.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat beadásához és a fejlesztés megvalósításához a szükséges
bruttó 30 millió forint önrészt a 2017. évi költségvetés 8.
számú melléklet II/3 „intézményi ingatlanok különféle karbantartási keret” soráról biztosítja.
78/2017. (VII. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a
13/2017. (II. 27.) sz. Kt. határozatát módosítja és 2017.
évre a következő közbeszerzési ütemtervet állapítja meg:
79/2017. (VII. 27.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,

hogy a Dunaharaszti Fő út - Károlyi utca a Nemzetgazdasági Minisztérium PM ONKORMUT 2016/122. számú
pályázattal támogatást nyert szakaszának útburkolat felújítására közbeszerzést ír ki. A közbeszerzés bruttó értéke:
114.800.116 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra,
hogy – a támogatási szerződés megkötését követően – a
közbeszerzési eljárást megindítsa.
80/2017. (VII. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázaton indul az A-3 belvízcsatorna 1750
fm hosszú, a Bezerédi utcától az 51. jelű Fő útig tartó szakasza mederburkolásának megvalósításával. Saját forrásként
az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében külön soron
erre a célra bruttó 50.181.000,- Ft-ot biztosít. A pályázathoz kapcsolódóan a belvízcsatornán lévő, a Duna-Tisza Csatornába történő betorkollás előtti utolsó áteresz átépítésére
18.700.000,- Ft előirányzatot elkülönít.
81/2017. (VII. 28.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanterem
bővítés beruházásának megvalósulásához 10.000.000,- Ft

összeg erejéig fedezetet nyújt, amely összeget a Dunaharaszti Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 28.) számú rendelet alábbi három sorából
bocsátja rendelkezésre: a P+R parkolók fenntartása (1.
számú melléklet 201 rg.) sorból 5.000.000,- Ft összeget, a
MÁV-alsó terület rendezése (1. számú melléklet 092 rg.)
sorból 4.500.000,- Ft összeget, valamint a vagyongazdálkodás (1. számú melléklet 036 rg.) sorból 500.000,- Ft ös�szeget. Egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a 10.000.000.- Ft összegű fedezet rendelkezésre bocsátása
tárgyában a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ és a
Dunaharaszti Város Önkormányzata között létrejövő megállapodást írja alá.

2017. augusztus 31. – rendkívüli ülés

82/2017. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 80/2017. (VII. 28.) sz. Kt. határozatát.
83/2017. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázaton indul az A3 belvízelvezető csatorna mederburkolat kialakítása 1+825 szelvény (51. sz. főút melletti
kanyarulat) és 3+575 szelvény (Bezerédi utca) között című
pályázattal. A megvalósítással érintett ingatlanok a következők: 1846, 1848, 0136/1, 0137/48 hrsz.
84/2017. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén” című, A3 belvízelvezető csatorna mederburkolat
kialakítása 1+825 (51. sz. főút melletti kanyarulat) és 3+575
(Bezerédi utca) között című pályázat megvalósításához szükséges 52.000.000,- Ft-ot saját forrásként az Önkormányzat a
2018. évi költségvetésében külön soron erre a célra biztosít. A
megvalósítással érintett ingatlanok a következők: 1846, 1848,
0136/1, 0137/48 hrsz.
85/2017. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén” című, A3 belvízelvezető csatorna mederburkolat kialakítása 1+825 (51. sz. főút melletti kanyarulat) és
3+575 (Bezerédi utca) között című pályázathoz kapcsolódóan a belvízcsatornán lévő, azonban a pályázatban nem
elszámolható, a Duna-Tisza Csatornába történő betorkollás
előtti utolsó áteresz átépítésére a 2018. évi költségvetésében
18.700.000,- Ft előirányzatot elkülönít.
86/2017. (VIII. 31.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a „A
Károlyi és Fő utca burkolat felújítása a Jendrassyk u. és
az M0 híd utáni szakaszon” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének az ÚT-ÉP-KER ’97 Kft-t
(1077 Budapest, Izabella u. 27/a. fszt. 3.) jelöli meg, nettó
90.464.000,- Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 114.889.280,Ft összegben, 32 hónap jótállási idővel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel való vállalkozási szerződés megkötésére.

DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti - 2017. szeptember 5

A Képviselő-testület 2017. szeptember 25-i ülése
Dr. Szalay László polgármester beszámol a két ülés között
eltelt időszakban történt eseményekről:
1. Benyújtásra került a Dunaharaszti Felnőtt Orvosi Rendelő bővítését, felújítását célzó pályázat.
2. Aláírásra került a „Dunaharaszti Városi Bölcsőde új Tagintézményének építése” megnevezésű VEKOP pályázat támogatási szerződése. A megvalósításhoz szükséges kiviteli
tervek folyamatban vannak, hamarosan megkezdődhet a
kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása.
3. Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alsó tagozatán a két tantermes bővítés, a tanévet már ott kezdhették meg a diákok.
4. Megkötésre került a szerződés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Felső tagozatán kiépítendő Iskolaorvosi szoba
és szertár tervezésére, engedélyeztetésére és kiépítésére.
5. Megkezdődtek a Fő út - Károlyi utca útfelújítási munkái.
6. Benyújtásra került az A3 jelű belvízcsatorna burkolására vonatkozó pályázat.
7. Folyamatban van a Városi Sportcsarnok építése. Megkezdődtek a belső gépészeti és elektromos munkálatok, valamint a külső homlokzati panelek szerelése.
8.Befejeződött a DMTK labdarúgópálya öltöző bővítése.
9. A Sport-szigeten, a Sziget, Csónak és Evezős utcák aszfaltozása megtörtént.
10. A Hősök terén található I. Világháborús emlékművet az Önkormányzat teljesen felújíttatta,
az ünnepélyes újraavatásra 2017.
szeptember 25-én került sor.
A Képviselő-testület az ülésen a következő határozatokat hozta:
87/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 45/2017.
(V. 29.) sz. Kt. határozatát, mely
szerint az I. és II. pontban meghatározott 92.456.000,- Ft-ot az épülő
sportcsarnok
többletköltségeinek
fedezetére az Önkormányzat támogatásként adja át a Dunaharaszti
Munkás Testedző Kör Sportegyesületének.
88/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017.
évi költségvetés 8. számú melléklet
Általános és céltartalékok V/13.
számú, Biztos bevételek során megjelenő 26.610.155,- Ft
összegből 5.000.000,- (ötmillió) forint támogatást nyújt a
DMTK-KVSE Aquasport Egyesület részére, amely összeget
a Képviselő-testület az egyesület 2018. évi támogatásának
terhére biztosítja.
89/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú
óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében” című pályázaton indul a Szivárvány Óvoda

Százszorszép Tagóvoda (2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u.
33.) fejlesztése (felújítása, korszerűsítése) című pályázattal. A
megvalósítással érintett ingatlan: 3186 hrsz.
90/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú
óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében” című, a Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvoda (2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 33., 3186 hrsz.)
fejlesztésére benyújtandó 62.899.665,- Ft összköltségű pályázat megvalósításához szükséges 18.869.900,- Ft-ot saját for-

rásként az Önkormányzat a 2018. évi
költségvetésében külön soron erre a
célra biztosít.
91/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló I. féléves időszakra vonatkozó beszámolót elfogadja.
92/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2017. (II. 27.) sz.
Kt. határozatát módosítja és 2017.
évre a következő közbeszerzési ütemtervet állapítja meg:
93/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintézményének építése tárgyában,
a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00076
azonosítószámú számú pályázattal elnyert támogatás felhasználásával közbeszerzést ír ki. A közbeszerzés bruttó értéke:
277.000.000,- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra,
hogy a közbeszerzési eljárást megindítsa.
94/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2017.
(V. 29.) számú határozatának megfelelően kihirdetett „Nyilvános pályázati felhívás üzlethelyiség bérbeadására” (temetői
virágüzlet) c. pályázata nyertesének a Flowin-Stat Design
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Kft-t nyilvánítja, nettó 152.000 Ft/hó bérleti díj ellenében.
Felhatalmazza a DV Kft. ügyvezetőjét a határozatlan idejű
bérleti szerződés aláírására.
95/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete Dunaharaszti Város víziközmű rendszere gördülő fejlesztési tervének
felújítási, pótlási részlettervét és beruházási tervét jóváhagyja, egyúttal meghatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt-t
(2800 Tatabánya, Sárberek 100.), mint szolgáltatásért felelőst, hogy a gördülő fejlesztési tervet Dunaharaszti Város Önkormányzata nevében eljárva a Magyar Energetikai és Köz-

mű-szabályozási Hivatalhoz határidőben nyújtsa be.
96/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítését (Helyettes szülői
ellátás 2016. évben) elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért.
97/2017. (IX. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2016. évi beszámolóját
elfogadja.

Diákösztöndíj
A pályázók tanulmányi- és versenyeredményeit, valamint szociális
helyzetét mérlegelve Dunaharaszti
Város Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsága a pályázatok színvonalának
figyelembevételével a 2017/2018-as
tanévben az alábbi diákokat részesíti
Diákösztöndíj támogatásban
A támogatási összeg diákonként havi
5.000,- Ft, melyet 2017. szeptemberétől 10 hónapon keresztül folyósít az
Önkormányzat a nyertes pályázók részére.A nyerteseknek gratulálunk!
Hajdu Zsolt
az Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság elnöke

Útfelújítás

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2030)
és Pest megye Területfejlesztési Programja (2014-2020)
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás
keretében Dunaharaszti Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Fő út - Károlyi Mihály utca szilárd burkolatának felújítására. A sikeres pályázatnak
köszönhetően a projekt megvalósítására PM_ONKORMUT_2016/122. számon a Nemzetgazdasági Minisztériummal támogatási szerződést kötött az Önkormányzat 2017. augusztus 14-én, amelyben a Támogató

106.905.920.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
A felújítást a meglévő burkolat elöregedése (repedések,
az útszélek töredezettsége, közműfektetések miatt kialakult egyenetlenségek stb.) mellett a HÉV állomás,
a kapcsolódó P+R parkoló, kerékpártároló, elektromos
töltőállomás kulturált megközelítése, illetve a Millenniumi utca mentén megvalósult lakóövezet kiépülésének
következményeként kialakult forgalomnövekedés is indokolta.
A munkálatok a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott Út-Ép-Ker ’97 Kft. (1077 Budapest, Izabella
u. 27.) kivitelezésében szeptember 13-án kezdődtek meg.
Az építés a Jendrassyk utcától kezdődik és túlnyúlik
az M0-ás hídon; mintegy 958 méter hosszúságban, átlag
4-4,5 méter szélességben kétoldali süllyesztett szegéllyel
újul meg az úttest. A csapadékvíz elvezetése zömében
egyoldali lejtéssel, meglévő zárt csapadékvíz elvezető
rendszerbe, víznyelőkön keresztül történik.
A forgalmi rendet kresztáblák szabályozzák, a gyalogosok védelmét külön figyelemfelhívó táblák, burkolati
jelek látják el, a gyorshajtások megfékezése érdekében
pedig 2 db fényjelzős sebességjelző készülék, illetve 2 db
„fekvőrendőr” kerül elhelyezésre.
A gyalogos közlekedés biztosítása érdekében az építéssel
egyidőben az önkormányzat önerőből az utcák melletti
gyalogjárdát is fel fogja újítani.
A projekt várhatóan legkésőbb november 30-án zárul.
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KULTURÁLIS HÍREK, PROGRAMOK

a Magyarság, vagy épp a Pesti Hírlap
oldalait, Baktay Ervin „Keleti levelek”
című tudósítás-sorozatát keresve, hogy
ő is átélhesse az indológus utazásainak élményét. A cikksorozatról szóló
könyvet szeptember 7-én az Írók Boltjában mutatták be a szerkesztők, október 27-én, pénteken pedig Dunaharasztin kerül bemutatásra a városunk
szülöttjéről szóló kötet Kelényi Béla
közreműködésével. A belépés díjtalan!
Reflektorfényben: Sass Sylvia

Nagy érdeklődéssel zajlottak a nyári
szabadtéri programok a Laffert Kúriában. Augusztus 20-án a Veszprémi
Várszínház előadásában a Dzsungel
Könyve című musical aratott sikert.
A veszprémiket kedvelőknek megsúgjuk, hogy jövőre is eljönnek hozzánk.
A tervezett előadás A Pál utcai fiúk
című musical lesz.
Teraszzáró koncertünkön, versenyt
futva az érkező viharral szép emlékű
Máté Péter esttel ajándékozott meg
minket Fehér Nóra, Balogh Gábor és
a Local Voice együttes.
A szeptember eleji vasárnapi muzsikán ismét klasszikusok csendültek fel
a Magyar Virtuózok előadásában.

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
Vasárnapi muzsika a Magyar Virtuózok Kamarazenekarral Október 15-én,
vasárnap, 17 órától ismét klasszikus
dallamok csendülnek fel a Magyar Virtuózok Kamarazenekar művészei előadásában a Laffert Kúria barokk dísztermének impozáns környezetében.

OKTÓBERI AJÁNLÓ

Jegyek kaphatók a Laffert Kúriában,
vagy megrendelhetők telefonon és online, a www.laffertkuria.hu oldalon.
Idősek napja a József Attila Művelődési Házban Október 2-án 15 órakor
kezdődik idei idősek napi rendezvényünk, melyen a Tihanyi Vándorszínpad művészei Tihanyi Tóth Csaba
vezetésével operettekből, nótákból,
örökzöldekből válogatott zenés ajándékkosárral kedveskedik a közönségnek. A mulatni vágyóknak Fajta József húzza a talpalávalót, kifulladásig.
Minden szépkorút szeretettel várunk!
Képzőművészeti kiállítás a reformáció 500. évfordulójának alkalmából
Október 13-án, pénteken, 18 órakor
nyílik meg a reformáció 500. évfordulójának jegyében szervezett képzőművészeti kiállítás haraszti alkotóművészek közreműködésével.

Folytatódik Reflektorfényben sorozatunk! November 3-án, pénteken,
18 órától Sass Sylvia Kossuth- és
Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő, a
Halhatatlanok Társulatának örökös
tagja lesz vendégünk. Beszélgetőtárs:
Borzák Tibor, újságíró. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
Kiállítás a Művelődési Házban
Szintén november 3-án nyílik a Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző
Egyesület egy hetes kiállítása. A tárlat ideje alatt ismeretterjesztő előadásokkal várják a szervezőket a helyi
hagyományőrzők.
Rock-nap a Kultúrban!

Könyvbemutató: Baktay Ervin: Keleti levelek

November 11-én rock-koncertekkel
várjuk a közönséget. Délután fellép
a CHERWOOD együttes Hirják Tibor vezetésével, majd este a Laffert
Kúriából már jól ismert Vasicsek Öcsi
és az AKIMER együttes ad koncertet. Jegyek október 10-től kaphatók a
Művelődési Házban.
Különleges emberek, rendkívüli élmények, távoli helyszínek. Hétről-hétre a
korabeli olvasó izgatottan lapozta fel

Nem szeretne lemaradni programjainkról? Iratkozzunk fel hírlevelünkre,
hogy elsőként értesülhessen legfrissebb híreinkről!
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Luther Márton (2)
A szentírástudományok doktora
Luther doktor volt és professzor, de
még nem ismerte az igazi lelki világosságot. Nagy kérdésére – „hogyan
nyerek kegyelmet Istennél?” – a feleletet nem találta. Rendfőnöke hiába
biztatta: „tekints Krisztusra!” Ez sem
nyugtatta meg. Krisztusban nem a
kegyelmes Megváltót látta, hanem a
szigorú ítélőbírát.
Isten igazságának felfedezése
Luther az egyetemen Pál apostol
Rómabeliekhez írt levelet magyarázta. Az első fejezet 16-17. versében ez
áll: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden
hívő üdvösségére…mert Isten a maga
igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe , ahogyan meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni-„
Luther megértette, hogy „Isten igazsága”, amelytől annyira rettegett, azt
jelenti, hogy Isten megigazítja, igazzá
teszi az embert, ha ezt hittel elfogadja. Ez nem az ember cselekedete, hanem Isten kegyelme által válik valóra.
Most lesz számára Krisztus ítélőbíróból Megváltóvá. Ezzel teljessé válik a
megismerés: Az ember Isten kegyelemből, hit által, Jézus Krisztus érdeméért igazul meg, azaz válik igazzá.
Mindezt kolostori dolgozószájában, a
kis toronyszobájában élte át vívódó
lelkében. Ez a „toronyélmény” Luther
egész életére szóló öröm forrássá lett.
A búcsúcédulák
Az akkori római egyház többek között
a római Szent Péter székesegyház építése finanszírozására búcsút hirdetett.
Ez azt jelentette, hogy, aki búcsúcédulát vásárol, az elnyeri az üdvösséget. A Krisztusban kapott kegyelem,
így lett a kufárság tárgya.
Vitára hívó tételek
Luther a gyóntatások során tapasztalta a búcsúárusítás lélekromboló
hatását, úgy érezte, fel kell lépnie
ellene. 1517. október 31-én, a wittenbergi nagy ereklyeünnep és a másnapi Mindenszentek ünnepe alkalmából
kiszögezte a vártemplom kapujára 95

tételét. Ezekben a tételekben fejtette
ki bírálatát, s a kor szokása szerint
így bocsátotta a kérdést tudományos
vitára. A 95 tétel az evangélium tiszta
szavát szólaltatta meg. Főbb gondolatai a következők: Egyedül Jézus Krisztus az Egyház Ura. Amikor bűnbánatra hív, azt akarja, hogy a hívő ember
egész élete naponkénti bűnbánat legyen. Nincs részleges és teljes, csak állandó bűnbánat. A bűnök bocsánata,
a mi üdvösségünk egyedül Krisztustól
függ, amit hit által, ingyen kegyelemből, búcsú nélkül is megkapunk. Az
egyház legnagyobb és egyetlen kincse
az evangélium, amit hirdet.
A meggyőződés próbái: kihallgatás és vita
1518-tól kezdően sok hitvitára került
sor Luther és a római egyház képviselői között. Luther rendíthetetlenül
kiállt a biblikus hitvallása mellett,
melynek súlyos következményei lettek.
Kiközösítés az egyházból
1520 júniusában Rómában kibocsátották az egyházi átokkal fenyegető
bullát. Ebben az állt, hogy Luther
könyveit máglyán kell elégetni, neki
pedig a 95 tételből 41 kifogásolt tételt
60 nap alatt vissza kellett vonnia. Ha
ez nem történik meg, eretnek nyilvánítják, s egyházi átokkal sújtják.
1521 januárjában X. Leó pápa kimondta az átkot Luther felett, és
kiközösítette az egyházból. A szász
választófejedelem nem volt hajlandó
semmit tenni a reformátor ellen, akinek ügye egyre inkább a német nemzet ügyévé vált. Úgy érezték, hogy
döntésre egyedül a birodalmi gyűlés
jogosult.

A birodalmi gyűlés előtt
A soron következő birodalmi gyűlést
1521-ben tartották Wormsban, amelyen a fiatal V. Károly császár elnökölt. Menlevéllel biztosította Luthert,
hogy szabad oda- és visszaútja lesz.
Már megérkezése napján két kérdést
tettek fel neki, elismeri-e könyveiről,
hogy sajátjai, és, hogy visszavonj-e
azokat? Egynapi gondolkodási időt
kért. Másnap rövid beszédében a következőket mondta: „Győzzenek meg
a Szentírásból való bizonyítékokkal, vagy az értelem érveivel… Én
lelkiismeretemben kötve vagyok Isten igéjéhez, s engem meggyőztek a
Szentírásnak azok a helyei, amelyekre
hivatkozom is. Ezért nem is tudok,
nem is akarok visszavonni semmit,
mert nem ajánlatos az embernek a
lelkiismerete ellen cselekednie. Isten
segítsen engem! Ámen!” Állítólag itt
mondta az „Itt állok, másként nem tehetek.” szállóigét. A császár szemében
eretnek volt, akit meg akart semmisíteni. 1526. május 26-án került sor a
wormsi ediktum aláírására, melyben
Luther és követői fölött kimondták a
birodalmi átkot, azaz jogon kívülivé
vált.
A wartburgi vár „foglya”
A Wormsból hazafelé tartó Luthert
pártfogója Bölcs Frigyes parancsára
színlelt támadással „elrabolták”, majd
Wartburg várába vitték. Nem emberrablás, hanem embermentés történt,
így rejtették el Luthert a birodalmi
átok következményei elől. György lovag néven inkognitóban élt a várban,
és keményen dolgozott. Rekordidő
alatt lefordította az Újszövetséget görögből német nyelvre. Ezzel és majd
a későbbi teljes bibliafordítással megteremtette a német irodalmi nyelvet.
Újra Wittenbergben
1522-ben visszatért Wittenbergbe,
mert ott a reformáció örve alatt a
szélsőségesek anarchikus állapotokat
hoztak létre, templomtisztítást hirdetve szobrokat, képeket dobáltak ki
a templomokból, felforgatták a jó rendet lelki értelemben is. Nyolc napon
át prédikált, tanított, és az Ige erejével rendet tett.
Az egyházszervező munka
Németország vallási értelemben kettészakadt. Luther két kiadvánnyal
segítette a reformátori tanokat követőket, a Kis kátét gyermekeknek, a
Nagy kátét papok, felnőttek számára
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írta. Luther nem akart új egyházat
alapítani. Élete végéig vallotta, hogy
a keresztény egyház egy és egyetemes.
Az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket
Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki. Kiközösítése miatt kénytelen
volt az evangéliumtól megújult gyülekezeteket a római egyháztól függetlenül megszervezni.
A hitvalló egyház színre lép
Az 1529-es speyeri birodalmi gyűlésen kemény határozatokat hoztak
a katolicizmus védelmében. Ez ellen
öt fejedelem protestált (tiltakozott),
ez időtől kezdve nevezik az evangélikusokat protestánsoknak. 1530-ban
újra birodalmi gyűlést hívtak ös�sze Augsburgba, (magyarosan akkori

neve: Ágosta) itt kellett volna vallási
kérdésekben dönteni. Ekkor született
meg az Ágostai Hitvallás Confessio
Augustana). Mivel Luther nem mehetett a birodalmi gyűlésre, ezért hűséges munkatársa Philip Melanchton
készítette el a Hitvallást. Nem sikerült
az óhajtott megegyezés, ezért a wormsi ediktum érvényben maradt.
Élet a Fekete Kolostorban
Luther szerzetesi fogadalmát, a nőtlenség vállalását hosszú ideig nem
akarta megváltoztatni, bár már korán felismerte, és műveiben kifejtette, hogy a lelkészekre, szerzetesekre
kényszerített nőtlenséget jogtalanságnak tartja.
1525-ben feleségül vett Bora Katalint,
aki korábban apáca volt. A kiürese-

dett Fekete Kolostort Bölcs Frigyes
Luthernek adományozta, és a ház lett
a népes család (hat gyerek született)
otthona. Sok vendég megfordult a
házban, és itt zajlottak a híres „Asztali beszélgetések”. (Magyarul is olvasható a vaskos kötet.)
Az évek múlásával egészsége megrendült, de munkabírása legendásan
nagy volt. 1546. február 18-án szívroham oltotta ki az életét Eislebenben. A wittenbergi vártemplomban
temették el a szószék alá. Sírja ma is
látható, látogatható. Végrendeletét a
budapesti Evangélikus Országos Levéltárban őrzik.
Szellemi kisugárzása fél évezreddel a
reformáció után is roppant jelentős.
Varsányi Ferenc

Kiállítás

A kiállító művészek:

Az 500 éves reformáció tiszteletére rangos képzőművészeti kiállítás
nyílik október 13-án pénteken
18 órakor a Laffert Kúria kiállító
termeiben. Az ország minden tájáról
idesereglő művészek az itt kiállított
alkotásokkal tisztelegnek az 1517-es
októberi esemény előtt, amikor Luther Márton kiszögezte 95 tételét a
wittenbergi vártemplom kapujára és
ezzel kezdetét vette a reformáció.
A kiállítást dr. Hóvári János a MANK
/Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft/ főigazgatója nyitja
meg.

AKNAY JÁNOS festőművész,
AKNAY TIBOR fotóművész,
BÁCSKAI BERTALAN festőművész, BAKSAI JÓZSEF festőművész,
BEREZNAI PÉTER festőművész,
KLING JÓZSEF szobrászművész,
LESTYÁN-GODA JÁNOS szobrászművész, PATAKI FERENC festőművész, P. BOROS ILONA festőművész, PIRK LÁSZLÓ festőművész,
PISTYUR IMRE szobrászművész,
SZEMADÁM GYÖRGY festőművész, SZ. VARGA ÁGNES festőművész, VEREBES GYÖRGY festőművész.

Az esemény fővédnökei:
dr. Fabiny Tamás evangélikus püspök
és dr. Szalay László polgármester.

5. Dunaharaszti Autizmus Nap

2017. október 27 – én ötödik alkalommal rendez az autizmusról szakmai
napot a Mozaik Közhasznú Egyesület
az Autizmussal Élő Emberekért. A
rendezvény helyszíne a Laffert Kúria.
Ez az egyetlen rendszeresen megrendezett konferencia jellegű autizmus
tárgyú program a járásunkban, mely
mind a szülők, mind a szakemberek

körében egyre népszerűbb. A program idén is színvonalasnak ígérkezik.
A meghívott előadók között van az
Autizmus Koordinációs Iroda és a
MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport is. A rendezvény
hagyományaihoz híven idén is megvásárolhatók lesznek fogyatékos emberek által készített termékek, illetve a
témához kapcsolódó könyvek, fejlesztőeszközök is.
A rendezvény szervezés alatt áll, a
részletekért érdemes felkeresni a Mozaik Egyesület Facebook oldalát, vagy
honlapját.
A rendezvényen való részvétel az idei
évben is ingyenes, a szervezők minden
érdeklődőt szeretettel várnak!

További információ:
Kapitány Imola
+36 70 424 8688
mozaikegy@gmail.com
A Mozaik Egyesület köszöni Dunaharaszti Város Önkormányzatának a rendezvény megvalósításához
nyújtott támogatását!
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Ismét jól tolták a bringát a haraszti cukrászok
Karl Zsolt díjat nyert Bolognában, a
Gelato World Tour Európa bajnokságán
Korábbi cikkünkben beszámoltunk,
hogy Karl Zsolt harmadik helyezést ért
el a Gelato World Tour magyarországi
versenyén. Rendkívül erős volt a mezőny, nagyon jó fagylaltkreációk készültek. Minimális pontszámmal maradt
csak le a második, továbbjutó helyről.
Ezek után ígéretesnek tűnt az örömteli
hír, hogy egy, a döntőn megüresedett
helyre mégis csak a haraszti csapat
jutott ki. Nem érdemtelenül: az európai döntőn is nagyon jól teljesítettek
a magyar cukrászok; Somogyi Renáta
második helyezést ért el, de a dunaharaszti Karl Cukrászda vezetője is nagy
elismerésben részesült. A világ számos
pontjáról érkezett, független nemzetközi zsűri Karl Zsolt „Berry Dream”
fantázianevű epres-málnás mascarpone
fagyijának ítélte a legjobb fagylalt különdíját.
– Már a 18 oldalas jelentkezési dokumentumból is látható volt, hogy nagyon szigorú szabályok szerint zajlik
a nevezés, a helyszínen pedig még inkább érezhető volt, hogy fegyelmezetten és hiba nélkül lehet csak versenyben maradni. Nevezéskor meg kellett
adni a pontos receptet, a technológiát,
valamint a kizárólag természetes eredetű alapanyagok forrásáról is referálni

kellett. A versenyre kijutás már önmagában is nagy elismerés számomra,
a különdíjjal pedig a szakmai zsűri a
különleges receptúrámat és az ízhatás
tökéletes összhangját ismerte el.” – nyilatkozta Zsolt a Ripostnak.
– Mit jelent számodra ez a díj?
– Európa 160 fagylaltozójából választották ki a selejtezőn a döntőbe kerülő 20 fős mezőnyt, és ebből én kaptam
meg a négy fős, nemzetközi szakmai
zsűri különdíját. Az véleményezésnél 50
százalékos súllyal vették figyelembe az
ízt és az állagot, 30 százalékban a dekorációt, 20 százalékban pedig a termék
innovatív jellegét és külalakját. Ezek
kizárólag szakmai kritériumok. Az eddigi legnagyobb elismerésnek tartom a
díjat, mert a szakmától kaptam.
– Milyen tapasztalatokat hoztál haza a
versenyről?
– Elsőként a profizmus, emelném ki; a
rendkívül precíz és pontos szervezést és
a szakma iránti alázatot. Sikert csak
ezen az úton járva lehet elérni. Másik
igazán felemelő az önzetlen csapatszellem érzése volt, mind kollegáim között
a munka során, mind a magyar versenyzők között. Mindenben támogattuk, segítettük egymást, szurkoltunk
egymásnak. Külön kiemelném a verseny szakmai és minőségi elvárásait:
nagyon szeretném, ha ezek Magyarországon is elsőszámú szempontok lenné-

nek. A honi fagylaltkészítésben ugyanis
90 százalék felett vannak az előre gyártott alapanyagok, melyek többségében
nem természetes eredetűek, ugyanis ezt
használva olcsóbban, kevesebb munkával és szakértelemmel lehet fagylaltot
készíteni. Én a természetes alapanyagokban hiszek.
– A siker után hogyan telnek a hétköznapok?
– Mint eddig is, munkával. Illetve lesznek felemelőbb pillanatai is, hiszen
néhány nap múlva utazom ki megint
Olaszországba, Riminibe a világbajnoki
döntőre, hogy szurkoljak Somogyi Renátának, és biztassam a csapatát.
Dunaharaszti iparosai a múltban is a
minőséget jelentették, s külön öröm,
hogy Zsolt személyében a régi mesterek – így a hajdani szabó mester nagyapa – hagyományainak ma is van méltó
követője, s mellette kajánul még azt a
dicsőséget is beseperhetjük, hogy nemzetközi szakmának a haraszti fagyi ízlik
a legjobban.
Gáll Sándor

Európa bajnok
Dunaharaszti büszkesége, a Szigetszentmiklós-Tököl SE
utánpótláskorú versenyzője a szkopjei európa-bajnokságon
képviselte a magyar színeket, és kick-light kategóriában
végigverte a kontinenst.
Kedd: Kinga kick-light szabályrendszerben a 8 kőzé
jutásért vívott küzdelemben, főlényes győzelmet aratott,
az orosz Shadskaja Elena ellen.
Szerda: Kinga light-contact szabályrendszerben 1:2
arányban vesztett az olasz Tombini Elena ellen. Tanulság
az, hogy a vezetés megszerzése után nem szabad kiengedni
a kezünkből a győzelmet.
Nem volt sok időnk búslakodni a vesztes meccs miatt, mert
egy órával később a kedvenc kick-light szabályrendszerben
kellett megküzdeni a legjobb 4 közé jutásért az angol
Thomas Ava ellen. Kingát sikerült felpörgetni az angol
ellen, nagy csata kezdődött, hisz az éremért folyt itt
már a küzdelem. Kinga határozott és kemény csatában
diadalmaskodott, így holnap a döntőbe jutásért a lengyel
Pietka Anna ellen lép a küzdőtérre.
Csütörtök: Az elődöntőre sikerült Kingát feltüzelni, végig
nagy nyomás alatt tartotta lengyel ellenfelét, sok pontot
szerezve, végül idő előtti TKO-val győztünk. A döntőben

az olasz Dagostino Alessia lesz az ellenfelünk.
Pénteki döntő: Precíz felkészülésnek köszönhetően,
a kidolgozott taktika jól működött, mivel „start cél
győzelmet” aratva magabiztos 3:0-ás pontozással Európa
bajnok lett Kolozsvári Kinga!
Köszönetet szeretnénk mondani a támogató városoknak,
szponzoroknak és a klub sikereiért dolgozó edzők, vezetők
és szülők kemény munkájáért.
Gnyálin István SE elnök
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
A babakocsival, kerekesszékkel, közösségi közlekedéssel is megközelíthető, kerékpártárolóval, parkolóval rendelkező
Dunaharaszti Városi Könyvtár 66 éve
várja a látogatókat, amelynek mára
nyolcvanezer darabszámot meghaladó
gyűjteménye van, és amelyet az érdeklődők igényeire figyelve, heti rendszerezettséggel gyarapít. A hírfogyasztást, a
szórakozást, a kapcsolattartást egyre
kevésbé tudjuk elképzelni az internet
nélkül, de ha egy könyvritkaságot szeretnénk digitálisan kikölcsönözni, festőink életművében kutakodni, még ma is
korlátokba ütközünk a világhálón. Más
könyvtáraktól is beszerezzük az önöket érdeklő könyveket – akár digitális
formában -, így szinte nem létezik elérhetetlen dokumentum. Többfunkciós
keresést biztosító katalógus található a
www.dhbiblio.hu-n, ahol biztosan rálel
az önt érdeklő témakör dokumentumaira, legyen az akár könyv, akár folyóirat,
CD, vagy DVD. Várjuk az érdeklődőket
október első hetében az Országos
Könyvtári Napokon!
A színpompás őszön is folytatjuk városnéző helyismereti sétánkat a Baktay
téren át, a Zsidótemetőt és a Baktay
Ervin Gimnázium sportpályáját elhagyva, érkezünk a kilencszáz méter
hosszú, Arany János utcához. Azt írja
Dr. Helméczy Mátyás helytörténész,
hogy „létrejöttét az 1909. évi Tisztviselő-telepi parcellázásnak köszönheti,
ekkor kapta változatlanul megőrzött
nevét. Középen szeli át a felsővárost,
és a Jókai, Eötvös utcáknál ér véget.
Keresztező utcái az Erzsébet, a Damjanich, a Mindszenty és a Jendrassik. Az
Arany János utca négy városrészt: az
Alsó- és Felsővárost, a Rákóczi-ligetet
és az iparterületet köti össze.”
Bicentenáriumot ünneplünk: 200 éve,
1817. március 2-án született Nagyszalontán Arany János. Ki volt ő? Egyszerű, vidéki életet élő szerény ember,
akinek egy óriási szenvedélye volt: az
irodalom. Már kétgyermekes édesapa,
amikor 1847-ben aranydíjat nyert a
Kisfaludy Társaságnál a Toldival. De
nemcsak díjakat, ismertséget, elismerést ért el az elbeszélő költeménnyel, de
elnyerte Petőfi barátságát is. Az 184849-es forradalom és szabadságharc leverése után nehezen talált magára, a kétségbeesés, - keserűség Petőfi elvesztése
miatt, akit élete végéig gyászolt –, adta
inkább kezébe a tollat. Mindenkinél érzékenyebb volt, melankolikus, örökké

nyugtalan, gyötrődő lelkű. A hatvanas
évektől az Akadémia főtitkára. Nagy
tisztelet övezte a nemzet költőóriását:
Madách hozzá vitte el véleményezésre
az Ember tragédiája kéziratát, s a nagy
mentor hatására változtatta meg a mű
végét, arra, ahogyan ma is ismerjük:
„Az ember célja e küzdés maga…Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!”
Balladái, versei a Bolond Istók, a Családi kör, a Walesi bárdok, a Szondi két
apródja, az Őszikék, a Buda halála, a
Hídavatás, a Toldi szerelme, a modern
ember felelősségét átérző, a lelkiismeretére hallgató költőt mutatják be. A
balladai homályt, a rövidséget, pszichológiai hatásként alkalmazta Arany
János, és ez a virtuózitása; megdöbbentő következményeket sejtetett - olykor
démoni villódzással - a maximálisra
fokozva a feszültséget. Nyelvészetileg
a végső tökély utolérhetetlen gazdagsága költészetének a lényege - páratlan
szókinccsel rendelkezett. Arany János
megvalósította mindazokat a költői lehetőségeket, amelyek a magyar nyelvben adva vannak. 1882. október 22-én
Budapesten, tüdőgyulladásban hunyt
el. A bicentenárium alkalmából Wales
díszpolgára lett, s ennek kapcsán a
BBC portréfilmet tűzött a műsorára.
A könyvtárban január 19-én emlékeztünk meg Arany Jánosról Dr. Reisinger
János irodalomtörténésszel.
Az Arany János utcát keresztezi az
egy kilométernél hosszabb Jendrassik
György utca. Jendrassik György gépészmérnök, feltaláló testvére volt a 85
éve elhunyt építész Jendrassik Alfrédnak (Pest 1866. július 1 - 1935. május
21. Pest). Jendrassik Alfréd 1903-ban
tervezte a Fő úti katolikus templomot,
a plébániát, 1908-ban az elemi iskolát
és a kántorlakást. Korai műveinek egyike volt a dunaharaszti katolikus templom neogótikus stílusban. Tervei elsősorban funkcionális jellegűek, a művészi
kialakításnál jobban foglalkoztatták a
célszerűség és a használhatóság követelményeinek való megfelelés jegyeit
megmutató épületek, melyek kielégítették a századelő igényeit. Olyan nagyvonalú ember volt ő, aki „a felajánlott
tiszteletdíjból 200 koronás alapítványt
tett jó viseletű és a magyar nyelvben
legszebb előmenetelt tett tanulók részére.” Gyűjteményünk becses, új darabja Jendrassik Andor levelezőlapja
1905 augusztusából a Gellérthegyről
„Duna-Harasztira” a nagyinak, öz-

vegy Jendrassik Jenőnének, aki György
és Jenő édesanyja volt. A képen a
Kis-Dunán – Harasztinál - úszómalmot
láthatnak. Köszönet a levelezőlapot
aukción felfedező alsónémedi helytörténésznek Szegvári Tibornak és Táborosi
Zoltánnénak is! Igazi unikumra leltek.
A következő újságszámban folytatjuk
helyismereti sétánkat, azúttal a ligeti
városrésszel ismerkedünk majd, hiszen
e városrészünk szülötte, a híres író, Tornai József 90 éves lesz október 9-én.…
Program-előzetesünk:
Mini Galériánkban októberben Lukács
Judit „nemez-festményeket” állít ki; így
invitálja az érdeklődőket: „A festészet,
a grafika gyermekkorom óta kísérő jó
barátaim. A gyapjúval 7 éve ismerked-
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tem meg egy művészeti tábor alkalmával. Csodás ruhákat, ékszereket, kiegészítőket készítettünk belőle. Elvarázsolt
a gyapjú természetessége, csodás festett színei, sokrétűsége. Mindig is kísérletező alkotó voltam. Elhatároztam,
hogy én képeket készítek belőle, ahogy
még senki. Hiszen számomra mindig a
formák mellett, a színek voltak a kifejezőeszközök az alkotásaimban. Ezekből
az alkotásokból szeretnék bemutatni Dunaharaszti művészetkedvelőinek
nagy szeretettel.”
Az Októberi Országos Napok keretében vendégünk Dr. Kádár Annamária
mesepszichológus. Az ’56-os szabadságharcról napjója alapján beszél október 19-én Dési Éva egykori műegyetemi hallgató. Október 26-án 18 órától
Oltyán Ilona svédországi útiélményeiről
tart vetített képes előadást.
Újra indulnak gyermekfoglalkozásaink,
amelyekre szeretettel várjuk a kisebbeket: október 12-én, november 9-én és
december 14-én: 10-12.00 a bababarát
Dühöngő, és ugyanezeken a napokon
délután 16-18.00 a színes programokat nyújtó Játékdélután. A könyvtári
enteriőrben szülő és gyermek társat talál a játékhoz, a beszélgetéshez. A fiatalokat pedig jó lenne visszavezetni a
kapcsolattartás internetes formájából a
személyesbe. Szülők figyelmébe ajánljuk mindkét rendezvényünket!
Ha a mindennapok kezdenek unalmassá vagy fárasztóvá válni, a legjobb
gyógyír egy jó kis könyv, egy csodás
film. Mi ezeket ajánljuk októberre: P.
Amédéé Halier – Dr. Dominique Meggle: A szerzetes és a pszichiáter: beszélgetések a boldogságról, Pécs, Sarutlan
Kármelita Nővérek, 2016. A lélekbúvár
páros elmondja, hogy ma gyakori a kiábrándult, mogorva hang, agyafúrt és
makacs a reményvesztettség kísértése,
mert a modern világ sok megpróbáltatást okoz bonyolult, mély, gyökeres és

gyors változásaival. A sebesség megtámadja, kimeríti az embert, majd túllép
rajta és otthagyja. Az ember létszámfölötti lesz, ha félredobják. És akkor felmerül a keserű kérdés, hogy „mire jó”
ez a végnélküli futás? A szerzők szerint
a mirejó-betegség minden korosztály
szenvedése. Ez a boldogtalan állapot
mindig örök „miértet” szül, skizoid,
vagy mazochista, - még később, amikor teljes a kudarc, és „minden mások
hibája miatt van” - a paranoid állapotot. A mai embernek szüksége van arra,
hogy ismét oka legyen a reménységre.
Minden ember, aki remél – élő ember.
Boldog az az ember, akinek szilárd és
rugalmas szárnyai vannak, a bizalom
és a vágy szárnyai. Ha azon kapod magad, hogy sóhajtozol: - „mire jó?”- rázd
meg magad és kezdd újra! - biztatnak
a szerzők.
Emma Cline: A lányok, Budapest: Libri, 2017. Észak-Kalifornia, a hatvanas
évek vége. A tizennégy éves, kallódó ti-

nédzser, Evie Boyd nyáron megpillant
egy csapat lányt a parkban. Mágnesként vonzza veszedelmes szabadságuk,
féktelenségük, és legfőképp Suzanne, az
egyik idősebb lány. Evie hamarosan útnak is indul vele arra a farmra, amely
egy szekta karizmatikus vezetőjének
bázisa. Evie varázslatosnak tartja a hegyek rejtette, hátborzongató ranchet,
pedig a házban és környékén minden
rohad. A magányos kamasz kétségbeesetten vágyik rá, hogy befogadják. Miközben egyre több időt tölt távol otthonától, és rajongása Suzanne iránt egyre
nő, szinte észrevétlenül sodródik a szekta által elkövetett véres eseményekbe.
Emma Cline első regényében lebilincselő és emberközeli emléket állít a Manson-gyilkosságokban elhunytaknak. Ez
a könyv az ártatlanság, a vakhit és a
kiábrándulás sokkoló története.
Bob,
az
utcamacska,
színes,

szinkronizált, angol életrajzi, 99 perces
DVD. Létezik, hogy egy ember életét
megmentheti egy vörös, cirmos macska,
akinek nagyon is határozott elképzelése van az életről? Igen, Bob ilyen cica
a javából!!! Amikor James Bowenhez,
a drogfüggőségéből kilábalni próbáló
londoni utcazenészhez szegődik egy vörös macska, még nem sejti, hogy a Bob
névre keresztelt állat nem csak a szívéhez vezető utat találja meg, de felforgatja az egész életét…A valós eseményeken alapuló sikerregényből készült film
nem egy „elcsépelt” ember-állat barátságról szól, hanem arról, hogy soha ne
adjuk fel a reményt, mindig létezik az a
bizonyos „fénysugár”!
Vadadi Adrienn: Leszel a barátom? –
ovis mesék, hangoskönyv, Pozsonyi Pagony, 2016, 132 perc. A szerző meséi a
3-6 éves korosztálynak szólnak, amikor
apró élmények teszik feledhetetlenné
az ovis éveket. Mesék az alvásról-nem
alvásról, evésről-nem evésről, barátról-magányról, vicces óvó bácsiról, ros�szalkodásról és megbocsátásról. Egyszerűen, kedvesen, nagy adag humorral és
megértéssel, mivel mindenki volt egyszer
óvodás, most óvodás vagy lesz még csak
óvodás! Róluk-nekik szólnak, és minden
percébe bele tudják élni magukat.
Köszönjük Bojtor Márta virtuóz gyermekportré pasztellját és minden kedves alkotó könyvtárunknak adott szép
művét. Köszönjük Handlné Gröb Teréz
kézműves-ajándékát, az Enci Papír támogatását, amelyet a gyermekfoglalkozásokra ajánlott fel! Köszönjük Berkes
Gyula fölajánlását: Az Oroszlánok és
idomárok című könyv/DVD-t Háló
Gyula verseivel! Köszönjük a lelkes
könyvgyűjtőknek a sok-sok könyvet,
amelyet a Dunaharaszti Városi Könyvtárnak adtak, akár a mindig-nyitvatartó könyvkuckón keresztül!
Dunaharaszti Városi Könyvtár
munkatársai
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Szivárvány Tábor

Július első két hetében, első ízben került megrendezésre a
Szivárvány Napközis Tábor a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájházban. A kétszer egy hetes táborban összesen
53 gyerek vett részt. A tábor azzal a célkitűzéssel jött
létre, hogy változatos, tartalmas programok révén felejthetetlen élményt nyújtson a résztvevő gyerekeknek, fejlesztve
szociális képességeiket, bővítve ismereteiket, kialakítva igényüket a szabadidő hasznos eltöltésére.
A hét elején Habók János bűvész trükkjeivel, varázslataival ismerkedhettek meg a tábor résztvevői, kipróbálhatták
és megtanulhatták a bűvészkedés csínját-bínját. Ez a pozitív élmény egész hétre meghatározta a gyerekek jókedvét
és aktivitását.
A bűvész trükkök után a gyerekeket számos program várta.
Többek között dekupázs technikával elkészítették a tábori pólókat. Kézműves foglalkozást tartott Inczéné Molnár
Ágnes, aki a gyékényezés fortélyait mutatta meg a nekik. A

kreatív foglalkozások mellett ügyességi játékok és vetélkedők
színesítették a tábor részvevőinek napjait.
Gondos Brigittával megismerkedtek a hangszerek világával
és ki is próbálhatták azokat a zenei foglalkozások keretében.
Köztudott, hogy a gyerekek szeretnek „tömegközlekedni”, ezért elutaztunk HÉV-vel, illetve komppal a csepeli
Kalózos Játszótérre, ahol igaziból „kalózkodhattak”.
A kirándulás sem maradhatott ki a tábori életből, ellátogattunk egy helyi tanyára, ahol az állatbarátok kedvükre
simogathatták az ott élő állatokat, valamint kis előadást
hallhattak az állattartásról, állatgondozásról.
Wágner Jánosné Nusi néni által nagyon hasznos, érdekes
és tanulságos tárlatvezetésben volt részünk a Tájházban.
Nusi néni egy kis ízelítőt adott a nemzetiségi német kultúrából, a városunk múltjából.
A hetet a Kölyökvadon Játszóházban zártuk, ahol igazi
állatok varázsolták el a gyerekeket, a vadon hangulatának
megelevenítésével.
Étkezésünk bőséges és változatos volt. Az ebédet az Ipari
Park Konyhája biztosította, ami nagyon ízlett a táborozóknak! A reggeli, tízórai és uzsonna kiváló alapanyagait
a Ruff Pékség, a Mannheim Zöldség - Gyümölcs üzlet és a
Rozál Vegyesbolt támogatásával szereztük be.
Végezetül, köszönjük szépen Gyarmati Attilának és rajta
keresztül a Heimatland Harast Alapítványnak, hogy otthont adtak táborunknak és nem utolsó sorban köszönet és
hála Nusi néninek az odaadó, alázatos munkájáért és a sok
szeretetért, amit tőle kaptunk! Szervezőként és részvevőként remélem, hogy jövőre is lehetőségünk lesz a napközis
táborunk megrendezésére és újra mosolygós arcok lepik
majd el a Tájházat.
Béresné Vadászi Piroska

Dunaharaszti - 2017. szeptember 15

DUNAHARASZTI HÍREK

Mese és hagyomány
a Dunaharaszti Mese Óvodában
Egy nyári délutánon egy kirándulás végén, egy csárdában
ebédelt néhány óvodapedagógus. Csodás régies környezetben. Emlékeink önkéntelenül is felidéződtek nagymamáink
korából. Ekkor vetődött fel bennünk egy hagyományőrző
konyha kialakítása az óvodában. Nekem már régi álmom
volt. Panka támogatott ebben. S az álomból egyszer csak
terv, majd megvalósult álom lett. Előszőr meghírdettük
a szülők és a kollégák körében. Láss csodát! Néhány hónap elteltével elkezdett összeállni a konyhánk. Beállítottuk a szekrényt, a padot és az asztalt… aztán megérkezett
a sparheit (…) az edények (…) az eszközök. Még most is
hihetetlen, milyen sok ember segített nekünk. Nyáron
Panka és jó magam közösen megírtuk, összeraktuk a
konyha projektjét szeptembertől júniusig. Ebben minden hónap egy újabb hagyomány, egy újabb régi szokás
és ünnep megjelenítését tűztük ki célul. Ételek, szokások,
ünnepek, évszakok váltakozása, viselet és hagyomány. A
konyha egy interaktív terület, is ahol a gyermekek és szülők bekapcsolódhatnak a közös tevékenységbe. A kitűzött
szórólapok, színezők is ezért lettek kitéve. Ezekből bárki
vehet kedve szerint.
Fontos számunkra, hogy a gyermekek és szüleik megismerhessék a régi korok emberének életét. Fontos, hogy
tudjuk honnan indultunk el és hogy ez kulturális értékeket köztvetít a felnövekvő generációk számára. Régi
edények, eszközök, ételek és azok receptjei. A gyermekkor
bemutatása „hogyan nevelkedtek a gyermekek?” Mit játszotak? Milyen viseletet hordtak az asszonyok, a gyermekek (…) milyenek voltak a hétköznapok és az ünnepek.
Ezek bemutatása közvetíti kulturális értékeinket, figyelmen kívül hagyva szegényebb lenne a jelen.

Mind a német nemzetiségi mind a magyar hagyományok
bemutatása sorra kerül a hónapok során, egymás mellet,
ahogy a valóságban a történelemben is jelen volt évszázadokon át.
Ezúton mondunk köszönetet támogatóinknak:
Siroki Katalin, Sári Zsuzsanna és Sári Sándor, Tóth Jánosné, Aradiné Damásdi Gabriella, Durezsán Erika,Bakos Anna, Tuboly Andrea,Schuszter Antalné,Prockowné
Vincze Éva, Robár Matild Anna, Kettererné Bauer Mónika Szappanos Tibor

VÁRNA
Goethe Intézet továbbképzés
2017. 07.08.-15
Érdeklődve nyitottam ki a Goethe
Intézet levelét, melyben értesülhettem
arról, hogy a júniusban 4 fő részére
meghirdetett továbbképzésen részt vehetek Várnában.
Izgatottan vettük fel a kapcsolatot
egymással és készültünk az utazásra.
A hajnali indulás és a reptéri sorban
állasok után délben érkeztünk meg
Várnába, ahol elfoglaltuk a szállásunkat, majd a város felfedezésére indultunk. Mivel egy nappal a továbbképzés előtt érkeztünk, így nekünk
lehetőségünk volt még arra is, hogy
egy egész napot a strandon tölthessünk, ami az utazás után ezen a forró nyári napon nagyon kellemes volt.
Hétfőn azonban már elkezdődött a
munka: napi nyolc órában szerezhet-

tünk tapasztalatot arról, milyen lehetőségek adódnak a német nyelv megszerettetésére és átadására a színház, a
művészetek vagy akár az internet segítségével. Sok gyakorlati anyagot gyűjthettünk össze, tapasztalatot cserélhettünk lengyel, moldvai, román és bolgár
kollégákkal. Rengeteg lehetőségünk
volt a német nyelv gyakorlására, miközben új barátokat is szerezhettünk.
Az esti szabadprogramokat a tenger
partján töltöttük, többnyire finom he-

lyi specialitásokat kipróbálva.
Kicsit szomorúan hagytuk magunk
mögött a Fekete tengert, de tervekkel
gazdagon indultunk haza, hogy a szeptemberi tanévkezdéskor új ötletekkel
tegyük színesebbé munkánkat gyermekeink örömére.
Somkuti Edit
Dunaharaszti Mese Óvoda Német
Nemzetiségi Nevelés Intézményegységének nemzetiségi óvodapedagógusa
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A magyar Vöröskereszt Pest Megyei
Szervezete október 24.-én(kedd)
14:30-tól 18:30-ig a Dunaharaszti
Hit Gyülekezete közösségi házában,
előre egyeztett időponttal vagy
spontán érkezési lehetőségekkel

VÉRADÁST SZERVEZ
Nincsen senkiben nagyobb szeretet
annál, mintha valaki életét adja az
ő barátaiért.
(János evangéliuma 15:13)
Részvételi feltételekről való
érdeklődés, időpontegyeztetés:
MAGYAR KLÁRA:
06-30-246-0350
Pontos cím:
2330 Dunaharaszti, Arany János 30.
(futball pálya mellett lévő épület)

DUNAHARASZTI HÍREK
MAN
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
felvételt hirdet diákmunkás munkakör betöltésére, dunaharaszti kirendeltségére, a gazdasági osztályra, rugalmas időbeosztással heti 20
órában. Aktivitásra vágyó nyugdíjas
jelentkezését is várjuk.
Az álláshoz tartozó feladatok:
-Iratrendezés
-lefűzés
-szkennelés/másolás
-kikeresés
-egyéb irodai munka.
Könyvelési tapasztalat előny. Két fő
is elláthatja heti 10-10 órában.

Munkavégzés helye:
MAN
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
2330 Dunaharaszti,Csonka János u. 2.
Amit kínálunk:
modern munkakörnyezet, versenyképes fizetés, stabil multinacionális
háttér.
Munkavégzés helye: Dunaharaszti
Jelentkezés az állásra:
Amennyiben úgy érzi, hogy a fent
említett munkakör felkeltette érdeklődését és rendelkezik a szükséges
feltételekkel, FÉNYKÉPES önéletrajzát az allas@man.eu e-mail címre várjuk.

ELADÓ ERDŐTERÜLET

(Erdőszél utca). Nyugati oldalán fut
a szomszédságában elhelyezkedő
ingatlanokat ellátó elektromos szabadvezeték.

Eladó Dunaharaszti külterületén, a
0111/1 helyrajzi szám alatti, 11,08
hektár (ha) nagyságú erdő kb. 4/7
(2004/3546) tulajdoni hányadú
része, tulajdonos testvérpártól (magánszemélyektől).
Az erdő Dunaharasztit Alsónémedivel összekötő, szilárd burkolatú
közút mellett, attól délre található.
Három oldalról földutak határolják

Érdeklődni a (+36) 24/ 491079 vagy
a (+36) 30/845-2734 telefonszámokon lehet.
Google térkép:
https://goo.gl/maps/M2hrkD8djSC2
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Művészek a Liget Falatozóban
Melyik a kedvenc ételed? – hangzott
el a kérdés a televízió egyik könnyed,
humoros műsorában, s máris jött a felelet – Nekem az ebéd…
Sokan vannak ezzel mások is, főleg dél
felé, és szívesen ebédelnek a Liget Falatozóban. A kellemes környezetben a
gasztronómiai élvezetek mellé új kezdeményezésként vizuális élményt is
kínálnak a tulajdonosok. Három-négy
havonta egy-egy dunaharaszti művész
mutatja be alkotásait az étteremben.
A cél kettős. Egyrészt a helyiség hangulatát tudja fokozni, esetleg hos�szabb-rövidebb időszakra meg is változtatni a karakteresebb alkotásokkal
jelentkező kiállító, másrészt lehetőséget ad a művészek számára, hogy tágabb körben megismertessék munkáikat. Így a kiállítótermekbe kevesebbet
járó vendégek is találkozhatnak a haraszti alkotók keze nyomával. Korábban Ambrus Ferenc képei díszítették a
falakat. Az új sorozatot Nyári A. Ildikó selyemképei nyitották meg. Őt követi Molnár Péter fotográfus, elsősorban haraszti ihletésű, kiváló fotóival.
Molnár Péter amatőr fotós, bár ké-

pei nem ezt láttatják. A megnyerő
kiállású fiatalember korábban profi
labdarúgóként sportolt Ausztriában,
majd fordítóként dolgozott, végül
édesapja nyomdokain haladva – talán
sokunk gyermekkori álmát megvalósítva – mozdonyvezető lett. A hobbym
a szakmám, a szakmám a hobbym,
vallott foglalkozásáról, melynek élményeit másokkal is szívesen osztotta
meg, megörökítve munkája legszebb
pillanatait. Később megbarátkozott a
tükörreflexes technikával, ami nyomán
kedvenc témáivá vált a városok, utcák,
tájképek, templomok megörökítése,
nagy kedvence pedig az ételfotózás
lett. Mára életemmé vált a fotózás,
nyilatkozta. Elsősorban autodidaktaként ért el sikereket az eddig bemutatott műfajokban, de egy váratlan
„beugrás” után környezetében elismert
esküvői fotóssá is vált. Jelenleg tanfolyamra jár, hogy a megszerzett tudás mellé szakképesítést is szerezzen.
2010 óta élek Harasztin. Nagyon szeretem a várost, melynek utcáit járva
elkezdtem megörökíteni a számomra
érdekes és talán fel nem fedezett szép-

ségeket, különlegességeket és a különböző érdekes fényű és színű napszakokat.
Később egy kajakkal kezdtem felfedezni Dunaharasztit a Dunáról nézve,
ami csak megerősített abban, hogy kis
városunk rengeteg szépséget rejt, írta
magáról a fotográfus, akinek képeiből
láthatnak válogatást az étteremben.
Tehát ebédeljenek, vagy vacsorázzanak a Liget Falatozóban, válogassanak a kiváló ételek közül, közben pedig csodálják meg a kiállított
festményeket, grafikákat, fotókat, s
ismerkedjenek városunk alkotóival,
művészeivel! Jó étvágyat szájnak és
szemnek egyaránt!
Gáll

VÖRÖS VS FEKETE

VÖRÖS András SCHWARZ Volker

Festőpárbaj
Két név. Két szín. Egy harc.

Vörös a Fekete ellen

Vörös András és Volker Schwarz
A pavilon, Dunaharaszti, Fő út 66.
2017. október 28-án, szombaton, 16 órától.

Az akció ideje alatt élő zene
A belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan!

18 Dunaharaszti - 2017. szeptember

DUNAHARASZTI HÍREK

Egy percen múlott a csoda!

A Dunaharaszti MTK labdarúgó csapata szeptember 19-én az élvonalbeli
Ferencváros együttesét látta vendégül
a Magyar Kupa hatodik fordulójában.
Komoly szervező munka előzte meg a
mérkőzést, hiszen a sorsolást követően mindössze nyolc napunk volt arra,
hogy Magyarország legnépszerűbb labdarúgó csapatát fogadhassuk, ráadásul
élő TV-közvetítés keretében. A rendelkezésre álló rövid idő alatt teljesítettük
a Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint az eseményhez kapcsolódó szakhatóságok elvárásait, így hazai környezetben játszhattunk a Fradival.
A szép számú helyi közönség – több,
mint 1000 fő – valamint a tévé készülékek előtt ülők – talán tízezrek – léptek
pályára a mérkőző felek. A vendégcsapat összeállításán érezhető volt, hogy
nem becsülik le a harmadosztályban
szereplő együttesünket, hiszen az NBI-

es bajnokságban versenyző csapatuk
„gerince”, ezúttal is játszott.
Az első félidő eredménye mégis az bizonyította, hogy amatőr játékosok is
képesek lehetnek meglepetést szerezni
profikkal szemben, hiszen a taktikus,
fegyelmezett védekezésünkkel sokáig
nem tudtak mit kezdeni a zöld-fehérek,
döntetlenre állt a mérkőzés.
A második játékrészben egy pontrúgás után végül vezetéshez jutottak a
vendégek, de a 86. percben Mészáros
Dániel csodálatos ollózásával sikerült
egyenlítenünk. Már nagyon közel álltunk a 2x15 perces hosszabbításhoz,
amikor a 92. percben az álmaink szertefoszlottak, mert egy szabadrúgást
követően a rutinos - korábbi magyar
válogatott - Leandro a hálónkba fejelt
és továbbjuttatta az FTC-t.
A vereség ellenére sem vallott szégyent
csapatunk. Bebizonyítottuk, hogy kellő alázattal, akarattal és céltudatos
futballal, bátran nézhetünk szembe
akár két osztálykülönbségű csapattal
is. Ezt nem csak szurkolóink és játékosaink gondolják így, hanem a legnépszerűbb internetes közösségi oldal
számtalan elismerő bejegyzése, a különböző sajtó orgánumok pozitív véleménye, valamint a televízió-közvetítés
szakértőinek elismerése is.
Kiemelkedő eseménye volt 2017. szeptember 19-e a labdarúgó szakosztálynak, és egyesületünknek. A klub nevében ezúton is szeretnénk megköszönni
a bíztatást a szurkolóknak, amivel sokat segítettek játékosainknak átjutni a
találkozó holtpontjain. A csoda tényleg
csak egy percen múlott, de a közösség
sikere megszületett, amiből minden
érintett - játékos, szurkoló, sport és városi vezető - egyaránt kivette a részét!
Hajrá Dunaharaszti!
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Kamilla Optika!
Sütő Lívia vagyok, diplomás optometrista, a Semmelweis Egyetemen végeztem. Itt élek Dunaharasztin a kislányommal, akinek a nevét az optika
viseli. Az üzlet egyedi designt kapott,
hogy a betérő emberek komfortosan
érezzék magukat. Az ötlet kivitelezésében nagy segítségemre volt Kovács
László bútorasztalos, az Ő munkája
ékesíti az optikát.
Számomra a legfontosabb az, hogy a
legjobb minőséget kínáljam a hozzám
forduló emberek számára. A szakmában 10 éve megszerzett tudással és
tapasztalattal biztosítani tudom azt,
hogy mindenki számára a legjobb látást és szemüveget adjam. A Zeiss
szemüveglencsék teszik szemüvegszalonunkat egyedivé. Több mint száz éve
az optikában vezető szerepet játszó
Carl Zeiss folyamatosan vezeti be az
innovatív termékeket, hogy a szemüvegviselőknek jobb látást biztosítson.
Többek között a távcsövek, mikroszkópok és csúcstechnológiás objektívek
fejlesztése során szerzett tapasztala-

Happy Home
mix 4

6499
FT/hó

taikat is felhasználják a Zeiss precíziós szemüveglencse gyártásánál. Carl
Zeiss segített a Plútó felfedezésében,
a Hubble-űrtávcső Zeiss rendszerű és
a Gyűrűk urát is Zeiss kamerával forgatták. Ez a hatalmas múlt magáért
beszél.
A nyitás alkalmából november 6.-án
nyílt napot rendezünk az optikában.
Ezen a napon a biztonságos közlekedésre fektetjük a hangsúlyt. Van valami lebilincselő az autóvezetésben.
Bonyolult helyzetekben, például viharban, éjszaka, pirkadatkor vagy
szürkületben mégis sokan bizonytalanok, és úgy érzik, a szemüvegük nem
nyújt megfelelő segítséget számukra.
Megváltozott fény viszonyok között a
volánnál ülő személy látása megváltozik. A Zeiss DriveSafe szemüveglencse
a biztonságos és kényelmes vezetéshez

megoldást nyújt erre a problémára.
Optimalizált lencsekialakításának és
speciális rétegének kombinációjával
a ZEISS DriveSafe egy mindennapos
használatra tervezett lencse, amely
speciális tulajdonságain keresztül a
vezetést nyugodtabb élménnyé teszi.
Amennyiben Önt is zavarják a fent
említett problémák, próbálja ki a Zeiss
újdonságát!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a nyílt napunkon!
Részletekért érdeklődjenek személyesen vagy telefonon a Dunaharaszti Fő
út 130/D Kamilla Optikában, melynek
nyitvatartási ideje: H-P 9-17, Szo 9-12!
Telefonos elérhetőségünk:
0670/3637150

A csomag tartalma:
• 133 digitális csatorna (32 HD-csatornával)
• 120 Mbit/s-os internet
• korlátlan UPC vezetékes hálózaton belüli telefonbeszélgetéssel
• ePackkel, 24 havi elkötelezettséggel

Megrendelés és további információ:
UPC Shop Dunaharaszti Baktay Ervin tér 5.
Nyitva tartás: hétfő: 09.00–18.00, kedd-csütörtök: 09.00–17.00;
péntek: 09.00-16.00, tel.: 1221, www.upc.hu/fejlesztunk
Akciónk 2017. augusztus 30-tól visszavonásig érvényes. A Fiber Power 120 internet garantált le- és feltöltési sebessége 30/4 Mbit/s. Az ePack-kedvezmény 500 Ft kedvezményt jelent az internetszolgáltatást tartalmazó csomagok havi díjából. Az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei és további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. Az árak bruttó árak.
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek: www.upc.hu, tel.: 1221.
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Közélet
Szeretettel
köszöntjük

a 90 éves
Törökné
Rozika
nénit
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 KÖZHASZNÚ 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
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Kedvesek!
2017. júliusi és augusztusi
újszülöttek
Mertz Erik György
Katona Adrián		
Kazmár Balázs		
Szívós Vince		
Bognár Veronika
Ruszó Nikolasz		
Szabó Emese		
Gyarmati Marcell
Gyenge Laura		
Lengyel Gyöngyvér
Tóth Emma		
Beján Jázmin		
Baranyi Attila		
Tóth Zorka		
Horváth Dominik
Nagy Olivér		
Szilágyi Maja Nilla
Czakó Ákos		
Jakab Jázmin Janka
Pozsár Gergő Dominik
Lukovics Nándor
Tamás Nóra		
Szujó-Nagy Eliza
Varga Gergő		
Bálint Sára Róza
Jakab Zafira Ica		
Olteán Anna		
Hohr Csinszka		
Takáts Máté		
Fazekas Nándor Botond
Ott Ágoston		
Józsa Noel Botond
2017. javítás
Kaltenecker Bálint
Török Lilla		
Bódi Lorin		

07. 02.
07. 03.
07. 03.
07. 03.
07. 04.
07. 04.
07. 04.
07. 07.
07. 07.
07. 07.
07. 07.
07. 09.
07. 12.
07. 12.
07. 14.
07. 19.
07. 19.
07. 20.
07. 21.
07. 22.
07. 23.
07. 23.
07. 24.
07. 24.
07. 25.
07. 25.
07. 25.
07. 26.
07. 26.
07. 27.
07. 28.
07. 30.

Bilejov Márk      	
Bucskó Zselyke Natasa
Solti Luca         		
Galmitz Adrienn
Ficsor Vilmos    		
Bitó Dóra             	
Orosz Izabella   		
Kovács Viktória Ramóna
Pálosi Zsófia   		
Frunyó Abigé
Szálka Szilárd         
Bacsó Noémi 		
Bacsó Natasa    
Apáthi Milda
Kovács-Zoltay Nándor
László Karolina 		
Hipszki Noel   
Balogh Boróka    
Somodi Péter   		
Skarbinecz Bori Rozi
Witzing Leila          	
Polgár Vince  
Gyarmati Dániel   
Kardos Berián  
Bakos Luca       
Balázs Norbert Rudolf

08.02.
08.03.
08.03.
08.04.
08.04
08.05.
08.06.
08.08.
08.08.
08.09.
08.10.
08.11.
08.11.
08.11.
08.11.
08.12.
08.15.
08.18.
08.18.
08.22
08.28.
08.29
08.30.
08.30.
08.30.
08.30.

03. 29.
06. 15.
06. 21.

Július hónap Dunaharaszti
elhunytjaink, örök
nyugalomra helyezetteink
Bereczky Ákos		

élt 72 évet

Devosa Gáborné

élt 82 évet

Döcsakovszky Péterné élt 61 évet
Heffter Bélámé

élt 102 évet

Hullák Jánosné

élt 76 évet

Járdi Antal		

élt 63 évet

Kecsmár József

élt 41 évet

Madar Imre		

élt 76 évet

Moruzi Hajnalka

élt 87 évet

Nagy Barnabás		

élt 86 évet

Nádasi Gíuláné Antónia élt 57 évet
Németh József		

élt 88 évet

Rabi Zsolt		

élt 38 évet

Simon Györgyné

élt 81 évet

Tenki Csaba		

élt 51 évet

Tóth Gyula		

élt 64 évet

Valach István		

élt 66 évet

Ványik Dénes András élt 69 évet

Bánhegyi Bernát

élt 58 évet

Benkoczi Sándorné

élt 84 évet

Bojári János		

élt 67 évet

Farkas Ernő		

élt 90 évet

Fürcht Ernő		

élt 69 évet

Geyerhosz József

élt 74 évet

Gombos András

élt 88 évet

Gonda Andrásné

élt 95 évet

Jakab Pálné		

élt 78 évet

Ják Emília Anna

élt 87 évet

Járdi Antal		

élt 62 évet

Juhász Lajosné

élt 78 évet

Keresztes Sándor István élt 61 évet
Kiss Ferencné		

élt 65 évet

Körmendy Árpádné

élt 93 évet

Mayer Györgyné

élt 83 évet

Mile László András

élt 64 évet

Muszil Andrásné

élt 88 évet

Nádasdi Gyuláné

élt 57 évet

Orbán Józsefné

élt 75 évet

Skreka Gyula		

élt 73 évet

Stenczel Mihály

élt 75 évet

Sumakker Lajosné

élt 90 évet

Versánszki Balázs

élt37évet

Vörös László		

élt 87 évet
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Minden ami nyomtatás...
Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Nekednyomtatunk.hu
+36 30 871 3016
info@nekednyomtatunk.hu
www.nekednyomtatunk.hu
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DMTK sportolói a világ élvonalában
Mészáros Andrea – 14-15 év
egyéni küzdelem 3. hely,
csapat küzdelem 3. hely
Valkai Márta – felnőtt , masters,
egyéni formagyakorlat 2. hely
A DMTK csapata 1 ezüst és 4
bronzéremmel zárta ezt a rangos
eseményt, mely 37 ország több, mint
1000 sportolójának részvételével
zajlott. Az európai országok mellett
olyan országok is jelen voltak, mint
Dél-Afrika, Új-Zéland, Chile, Japán,
Nepál, India, Irán.

RYU stílussal, mintegy külön szakág.
Az őszi versenyszezont így aktív
sportolóink már a DMTK színeiben
kezdték meg. A szezon második
versenye a 2017. szeptember 14.-17.
között Bukarestben megrendezett
WGKF Világbajnokság volt, ahol
a 8- 9 évesektől a felnőttig, illetve
a„masters„ kategóriákig bezárólag
minden korcsoport megmérettetheti
magát.

A nyár folyamán a Dunaharaszti
Goju-Ryu Karate Sportegyesület
versenyzői közül 18 főt átigazolt a
DMTK Karate Szakosztályába, mely
ezzel egy időben kibővült a GOJU-

Csapatunkat képviselték: Mészáros
Andrea, Mészáros Emese, Fedor
Zoltán, Bakos Bálint, Fedor Krisztián,
Valkai Márta.
Eredményeink:
Bakos Bálint – 12-13 év
csapat küzdelem 3. hely,
egyéni küzdelem 5. hely
Fedor Zoltán – 12-13 év
csapat küzdelem 3. hely

A Bukarestben töltött 5 nap során
javarészt a sportcsarnokban töltöttük
az időt, minden nap szoros időbeosztás
szerint zajlott a program. Regisztrálás,
mérlegelés, versenyzés és minden nap
késő éjjel értünk vissza a szállásra.
Egy sportolónak azon túl, hogy
sportágában kimagasló eredményre
törekszik a versenyen, olykor embert
próbáló kihívásokkal is szembe kell
néznie. Több napon keresztül, hosszú
utazás és kevés alvás után a legjobb
formát hozni nem egyszerű feladat.
De versenyzőink ebben is helytálltak,
és még a legfiatalabbak is jól viselték.
Ezt bepótolva a hazautazás előtt egy
rövid bukaresti városnézéssel zártuk
ezt a tartalmas hetet.
Minden napra jutott izgalom bőven,
a szurkolásban sem maradtunk alul a
nálunk nagyobb létszámú dél-afrikai,
portugál, román és olasz társaság
mögött.
Boldogok és büszkék vagyunk, hogy
Dunaharaszti városnak, a DMTKnak és saját csapatunknak is méltán
öregbítettük hírnevét!
Valkai Márta
edző
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Ingyenes szűrővizsgálatok
Dunaharasztin
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az
önkormányzat által a 2017. évre szervezett
prosztataszűrés második féléves, őszi időpontjai
a következő napokon lesznek:
november 7., november 21. és december 5. 17
órától kezdve.
A szűrővizsgálatra ismét a Damjanich utca 23.
sz. alatti rendelőben fog sor kerülni. A vizsgálatokat Dr. Török Péter urológus főorvos végzi el.
Előzetes bejelentkezés nem szükséges. A vizsgálaton dunaharaszti állandó lakosok vehetnek
részt, az 50 év feletti férfiak tartoznak a rizikócsoportba, ezért számukra a részvétel különösen
ajánlott!

A Dunaharaszti Városi Köztemető
halottak napi nyitvatartási rendje:
NAGYKAPU NYITVATARTÁSA:
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.

október 23.-án (hétfő) 8.00-18.00 óráig
október 24.-án (kedd) 8.00-18.00 óráig
október 25.-án (szerda) 8.00-18.00 óráig
október 26.-án (csütörtök) 8.00-18.00 óráig
október 27.-án (péntek) 8.00-18.00 óráig
október 28.-án (szombat) 8.00-18.00 óráig
október 29.-án (vasárnap) 8.00-18.00 óráig
október 30.-án (hétfő) 8.00-18.00 óráig
október 31.-án (kedd) 8.00-18.00 óráig
november 01-én (szerda) 8.00-18.00 óráig

TEMETŐ IRODAI NYITVATARTÁSA:
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.

október 24-27.-ig a megszokott nyitvatartás szerint
október 28.-án (szombat) 8.00-18.00 óráig
október 29.-án (vasárnap) 8.00-18.00 óráig
október 30.-án (hétfő) 8.00-18.00 óráig
október 31.-án (kedd) 8.00-18.00 óráig
november 01-én (szerda) 8.00-18.00 óráig

TEMETŐ IRODA TELEFONSZÁMA: 0624-470-332

Dunaharaszti Őszi Lakossági Zöldhulladék
Gyűjtés 2017. November 18. és 26. között lesz.
Részletes térképes tájékoztatást a november elején megjelenő újságban láthatnak.

Az önkormányzat az idei évtől az anyajegyszűréssel bővíti az ingyenes szűrővizsgálatok
körét, érzékelve a rosszindulatú daganatos
bőrbetegségek,
melanómák
sajnálatosan
növekvő számát. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
vizsgálaton kizárólag az anyajegyek szűrésére
tudunk sort keríteni, egyéb bőrbetegségek, elváltozások, gombás fertőzések nem tartoznak ebbe
a körbe!
Ha azonban Ön gyorsan növekvő, színét változtató, vérző anyajegyet tapasztal magán, vagy
csak szeretné anyajegyeit megnézetni, jöjjön el
a vizsgálatra!
A szűrésre szintén a Damjanich u. 23. szám alatti orvosi rendelőben kerül sor, a vizsgálatokat
Dr. Sas Andrea Barbara bőrgyógyász szakorvos
végzi el október 14-én és október 28-án, szombati napokon, 8:30-11:30 óra között. Előzetes
bejelentkezés szükséges, október 9-én 14-18 óra
között, a 20/566-8481-es számon, Leimetter Erika asszisztens várja a hívásokat.
Ezen a vizsgálaton a dunaharaszti állandó lakcímmel rendelkező felnőtt lakosok vehetnek
részt.
Kérjük, vegyék igénybe ezeket a lehetőségeket!
Dr. Bereczki Péter
egészségügyért felelős alpolgármester

Ingyenes ruhaosztást és ruhaátvételt tartunk október 6-án és
20-án (pénteken), 16.30-18.00
óráig a karitász-boltban (a Fő út
73-ban, a Szent István Főplébánia
mellett). Hagyatékot, időseknek
ruhát nem tudunk átvenni, mert
nincs szükség rá.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket:
Szent Erzsébet Karitász
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