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DUNAHARASZTI HÍREK

Kedves Dunaharasztiak!

Lassan magunk mögött hagyjuk ezt a hosszúra nyúlt, lucskos 
telet, és ahogy kitavaszodik körülöttünk, hosszabbak lesz-
nek a nappalok, frissül és könnyebbé válik a levegő. Mi is, 
akikre Önök a város vezetését bízták, tisztábban látunk immár, 
hiszen elfogadtuk Dunaharaszti 2018. évi költségvetését, és 
Önökkel is megvitattuk azt a 
közmeghallgatáson. Mindaz, 
amiről újévi cikkemben 
írtam, konkrét formát kezd 
ölteni, nagyjából eldőlt, mire 
lesz idén erőnk, pénzünk 
és tehetségünk. Szeretném 
mindezt Önök elé tárni, 
a teljesség igénye nélkül; 
úgyhogy vágjunk is bele!
Hál’ Istennek sok a gyermek 
Harasztin, élettel teli a vá-
ros, építkeznünk kell emiatt, 
de sebaj, ezt hívják kellemes 
gondnak. Felépítjük idén az új 
bölcsődét a Knézich utcában, 
5 csoport, 70 gyermek fér 
majd el benne, ez egy több, 
mint 400 milliós beruházás, 
gyönyörű lesz, alig várjuk 
már, hogy lezáruljon a 
közbeszerzési eljárás, és 
elkezdődjön a munka. Kis szépséghiba, hogy emiatt eltűnt a 
játszótér – a pályázat határidejének sürgető volta miatt akkor 
nem volt másik, a célra alkalmas ingatlanunk – de örömmel 
számolhatok be Önöknek arról, hogy találtunk az utcában egy 
üres telket, amit már meg is vásároltunk, és ahol fel fogunk 
építeni egy vadonatúj játszóteret! Felépítjük, fákat ültetünk, 
körbekerítjük, átadjuk Önöknek, gazdagodunk általa. 
És még mindig a gyermekek, az ifjúság, hiszen gyakorló szülők 
vagyunk, mi lenne fontosabb számunkra? Az övéké lesz a 
Sport-szigeten a Duna Kemping, ami a város talán legértéke-
sebb területe, de évek óta kihasználatlanul áll. Megindítunk 
egy beruházást, ami át fog húzódni a jövő évre is: építkezni 
fogunk, ház épül majd, de inkább gyermekház, vizesblokkal, 
melegítőkonyhával, közösségi terekkel; itt tartja majd nyári tá-
borait a gyermekjóléti szolgálat, a civilekkel karöltve, itt tartunk 
meg majd városi rendezvényeket, főzőversenyeket, és bérbe is 
adjuk hasonló célokra. A későbbiekben hidat építünk a holtá-
gon át, összekötjük a két partot, építjük-szépítjük, csinosítjuk 
a környéket. Egyébként is folytatjuk népszerű és színvonalas 
rendezvényeinket, idén is lesz Vagabond Korzó, városi napok, 
fesztiválok; de komoly összeget fordítunk a József Attila Mű-
velődési Házra is, amely teljes energetikai felújításon esik majd 
át, és – az ott szórakozók régi kívánságát teljesítve – kiépítjük a 
szellőztető rendszert is. Sokat költünk majd a Százszorszép és 
a Mese ovira is.
Jogos bírálatot kaptunk a közmeghallgatáson arra nézvést, hogy 
nem járunk bokáig járdákban, vagyis kevés van belőlük, ahol 
meg mégis bokáig járunk, ott meg a meglévő járda minőségé-
vel van baj. Ezért mostantól minden évben prioritást kap ez a 
kérdés, legalább egy gyűjtőutat – illetve annak járdáit – minden 
évben elkészítünk. Idén a Szent István utca kap új burkolatot 

mindkét oldalon, és bekötjük az Újhegyi dűlőt is a rendszerbe: 
egészen a Szekér utcától (ez már majdnem Soroksár határa) a 
Pósta Sándor utcáig kiépítjük a vadonatúj járdát. Megtörtén-
het  a Némedi út rendezése is, ha idén jut rá pénz; elővettük 
és leporoltuk a terveket, miszerint – a Dózsa György úthoz ha-
sonlóan – kétoldalt párhuzamos parkolókat építünk, az út bal-
oldalán pedig kerékpárút és járda épülne. Minderre nem biztos, 
hogy idén sor kerül, szükséges hozzá sok-sok pénz és a Magyar 
Közút Zrt. hozzájárulása is. Terveink szerint bővítjük a város-
ban a buszközlekedést, új megállókat helyezünk el, a Kőrösi 

iskola környezetében parko-
lókat építünk és megépítjük 
a körforgalmat az 51-es ál-
lami főútvonal azon csomó-
pontjában, ahol a Marso cég 
található. Ezt a kereszteződést 
eredetileg feljebb terveztük, 
de rengeteget takarítunk meg 
azzal, ha az új helyen épül, 
itt ugyanis megépítik a kör-
forgalom létrehozásában ér-
dekelt cégek, és nem kerül 
mindez a városnak semmi-
be, „csak” rengeteg munká-
ba, mivel a beruházást mi 
magunk vezényeljük majd 
le. Nem feledkezünk meg a 
város egyéb „peremterülete-
iről” sem, arról számolhat-
tam be a közmeghallgatáson, 
hogy a szennyvízellátás ren-
dezését követően az ivóvizet 

is bevisszük a Paradicsom-szigetre, hiszen az ott lakók is fon-
tosak nekünk.
Komoly összeget nyertünk a Damjanich utcai orvosi rendelő 
felújítására, bővítésére is, ráhúzunk egy emeletet, új tereket 
nyerünk, fejlesztjük a rendelőket. Szeretnénk a szolgáltatásokat 
tovább bővíteni, és meg fogjuk oldani a védőnői szolgálat méltó 
elhelyezését is, miközben nem felejtkezünk el a rendőreinkről 
sem: 10 milliót költünk idén az őrs épületére.
A tavasz elhozza nekünk a Városi Sportcsarnok megnyitóját is. 
Kitárjuk a kapuit annak az építménynek, amely a legnagyobb 
azok közül, amelyek eddig valaha is önkormányzati beruházás-
ban megvalósultak. Az értékét persze nem ez adja meg. Hanem 
Önök, akik megtöltik a hangjukkal, az erejükkel, a jelenlétük-
kel, a lélegzetükkel. Jöjjenek el a megnyitóra, a meghívót elkül-
döm majd Önöknek!
Kedves Harasztiak!
Nem tudom, menni fog-e minden abból, amit itt felvázoltam, 
de tolni fogjuk a szekeret, azt megígérhetem. Kemény, embert 
próbáló éve lesz ez (is) a polgármesteri hivatal minden mun-
katársának, amint képviselő-társaimnak és nekem is. A feladat 
viszont felemelő és sohasem unalmas: építeni-szépíteni a vá-
rost, ahol élünk, ahol a gyermekeink felnőnek, ahol az álmaink 
megvalósulnak. Jöjjenek, vegyenek részt benne, találkozzunk 
Dunaharasztin!

Dr. Szalay László polgármester
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A Képviselő-testület 2018. február 26-i ülése
A két ülés között történt események:
1. Megkezdődtek az előkészületek a HPV- és a Rota vírus 
elleni védőoltások lebonyolítására, melynek keretében 
nagyobb mennyiségű vakcinák tárolására alkalmas 
hűtőszekrényt helyeztünk el a gyermekorvosi rendelőben, 
felkészítő tájékoztatást tartottunk a védőnőknek a RotaTeq 
vakcina önkormányzati támogatásának feltételeiről, elkezd-
tük felmérni a HPV vírus elleni védőoltással érintett fiúgyer-
mekek létszámát.
2. Az 51. számú főút és a Gábor Áron utcai csomópont turbó 
típusú körforgalommal történő átépítése ügyében tárgyaláso-
kat folytattunk a Belügyminisztériummal, a Magyar Közút 
NZrt.-vel, a telekalakítással érintett cégek ügyvezetőivel.
3. A Némedi út 100. szám előtti buszmegálló felépítmény ko-
rábban megsérült. Lebontásra és elszállításra került a sérült 
utasváró, majd kijavították a megrongálódott sávalapot. Eb-
ben a hónapban az új utasváró telepítésére is sor került. A 
biztosító az avulással csökkentett kártérítési összeget átutalta.
4. A Sportcsarnok építése a módosított ütemterv szerint ha-
lad. Közműórák felszerelésre kerültek, a használatba vételi 
eljárás március hónap első felében elindulhat.
5. A Városi Bölcsőde tagintézményének építésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárást elindítottuk. A pályázati anyagok bontá-
sára 2018. február 23-án, pénteken került sor. A pályázat nyer-
tesét a Képviselő-testület rendkívüli ülésen hirdeti majd ki.  
6. A Knézich utcai új játszótér céljára kiválasztott ingat-
lan tulajdonosával eredményes tárgyalásokat folytattunk az 
adásvételről, az előterjesztést a képviselő-testület megkapta 
és ülésünkön szavazhat is róla.
7. Közzétettük a Dunaharaszti Mese Óvoda, Dunaharaszti 
Hétszínvirág Óvoda és a Dunaharaszti Szivárvány Óvoda ve-
zetői állására kiírt pályázatokat.
Sürgősségi előterjesztés:
2018. évi közbeszerzési ütemterv jóváhagyása
11/2018. (II. 26.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
évre a következő közbeszerzési ütemtervet állapította meg:
- Felnőtt Orvosi Rendelő infrastruktúra fejlesztése, tetőtéri 
bővítése 200 000 000 Ft 
- Városi Bölcsőde új tagintézmény építése  377 000 000 Ft 
- Városi Bölcsőde új tagintézmény eszköz beszerzése 
58 000 000 Ft 
- Középületek energetikai fejlesztése (Művelődési Ház, régi 
Bölcsőde, Mese Óvoda régi szárny)  183 000 000 Ft 
- Művelődési Ház légtechnika és klímaberendezés kiépítése   
40 000 000 Ft 
- Város közútjainak karbantartása, üzemeltetése, felújítási 
feladatok (2 éves időtartam) 254 000 000 Ft 
- Temető utca útfelújítás 147 000 000 Ft 
- 51. számú főút-Gábor Áron utca turbó körforgalmú cso-
mópont kiépítése 280 000 000 Ft 

- A-3 belvízcsatorna burkolása 346 586 921 Ft 
- A-3 belvízcsatorna betorkollás előtti utolsó áteresz építé-
se  18 700 000 Ft 
- Némedi úton parkolók, járda és kerékpárút kialakítása 
197 000 000 Ft
1. napirendi pont:
Dunaharaszti Város Önkormányzata saját bevételeinek 
és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köte-
lezettségeinek megállapítása – Kitekintő határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
évi költségvetési évet követő három évre vonatkozó saját 
bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható összegét a határozat melléklete 
szerint jóváhagyta.
2. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
rendelet megalkotása
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 3/2018. (II. 28.) számú rendelete
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megal-
kotja az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
rendeletét.  
3. napirendi pont:
Döntés helyi autóbusz-közlekedési pályázat indítá-
sáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete pályáza-
tot ír ki „Dunaharaszti Város közigazgatási területén me-
netrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellátása” tárgyában.
A közszolgáltatási szerződés időtartama 2018. június 1-től 
2023. május 31-ig szól.
4. napirendi pont:
Dunaharaszti, Knézich utca 30. szám alatti ingat-
lan játszótér építése céljára történő megvásárlása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete játszó-
tér építése céljára megvásárolja a Dunaharaszti 6797/25 
hrsz-ú, természetben Knézich utca 30. számú kivett be-
építetlen terület megnevezésű, 829 m2 nagyságú ingatlant 
bruttó 21.500.000 Ft, azaz huszonegymillió-ötszázezer fo-
rint vételár ellenében. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
vételár fedezetét az Önkormányzat 2018. évi költségve-
tésében, a városgazdálkodási feladatok sorról (6. számú 
melléklet, A/IV. sor) biztosítja, egyúttal felhatalmazza a 
Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
5. napirendi pont:
Dunaharaszti Városi Könyvtár 2017. évi beszámolója
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Dunaharaszti Városi Könyvtár 2017. évről szóló beszámolóját.

Sajtóközlemény
Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintéz-
ményének építése 2018/03/01
A Versenyképes Közép-Magyarország Ope-
ratív Program keretén belül a VEKOP-6.1.1 
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 
aktivitásának növelése tárgyú felhívás kere-
tén belül Dunaharaszti Város Önkormány-
zata 397,91  millió forint. vissza nem térí-
tendő támogatásban részesült. Az európai 

uniós támogatás segítségével megvalósuló 
Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagin-
tézményének építése hosszú távon megol-
dást jelent a településen élő kisgyermekek 
bölcsődei ellátására.A fejlesztés eredménye-
ként Dunaharaszti, Knézich utca 19. szám 
(6793/11 hrsz.) alatt épülő bölcsődében 70 
kisgyermek 5 csoportszobában történő be-
fogadására lesz lehetőség, minden csoport-
szobához külön fürösztő és átadó helyiség 

tartozik. A létesítményt tálalókonyha szol-
gálja ki, a bejárat feletti tetőszakasz beépí-
tett lesz, itt az irodák, öltözők és a gépé-
szeti terek kapnak helyet. A beruházásnak 
köszönhetően az önkormányzat 20 darab új 
munkahelyet teremt. A projekt fizikai be-
fejezésének tervezett napja 2018. 11. 30.A 
projektről bővebb információt a www.duna-
haraszti.hu oldalon olvashatnak.
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Dunaharaszti Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet 
a Dunaharaszti Hétszínvirág  Óvoda óvodavezetői 
(magasabb vezető) munkakörének ellátására.
A munkavégzés helye: Dunaharaszti Hétszínvirág 
Óvoda (2330 Dunaharaszti, Knézich u. 21.)

Dunaharaszti Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot 
hirdet a Dunaharaszti Mese Óvoda óvodavezetői 
(magasabb vezető) munkakörének ellátására.
A munkavégzés helye: Dunaharaszti Mese Óvoda 
(2330 Dunaharaszti, Temető u. 26.), tagintézmé-
nye Napsugár Óvoda (2330 Dunaharaszti, Dózsa 
Gy. út 55.)

Dunaharaszti Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet 
a Dunaharaszti Szivárvány Óvoda óvodavezetői 
(magasabb vezető) munkakörének ellátására.
A munkavégzés helye: Dunaharaszti Szivárvány 
Óvoda (2330 Dunaharaszti, Egry József u. 6.) és 
tagintézménye: Százszorszép Óvoda (2330 Duna-
haraszti, Táncsics M. u. 33.)

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás határozott időre:

2018. július 1-től 2023. június 30-ig, 5 évre szól

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: 
Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének 
biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai 
munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai 
program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, veze-
tői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkor-
mányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költség-
vetés betartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagó-
gusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intéz-
ményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményveze-
tői szakképzettség
• Legalább öt év pedagógus – munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat,
• A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás 
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

•  A Kjt. 20§(2c) bekezdése szerinti büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
legalább alapfokú, vagy ennél magasabb német nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okiratmásolatok
• kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány bün-
tetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, 
hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek 
megfelel,
• szakmai önéletrajz
• vezetői program
• a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szol-
gáló dokumentumok másolata
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, továbbításához hozzájárul
• nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti össze-
férhetetlenség nem áll fenn
• nyilatkozat arról, hogy nem áll a Btk. 52. § (3) bekezdése 
szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör leg-
korábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: 
Dr. Szalay László polgármester

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen Dunaharaszti Város Önkor-
mányzata (2330 Dunaharaszti, Fő út 152.) címére történő 
megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni: óvodavezetői 
pályázat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javaslata 
alapján Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 
2018. május 28.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

• www.dunaharaszti . hu  2018. március 5.,
• helyi önkormányzati újság

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.

Ovodavezetői pályázat
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
170. évfordulója van az 1848-as for-
radalomnak és szabadságharcnak. 
Ezért helyismereti sétánkat – szép idő 
reményében – folytatjuk a Petőfi-lige-
ten. Dr. Helméczy Mátyás 2005-ben 
azt írta a Dunaharaszti változó város 
az ország szívében című könyvében 
(amely kikölcsönözhető könyvtárunk-
ból) hogy „a Petőfi-liget a Rákóczi-li-
gettel szemben fokozatosan jött létre 
az I. világháború időszakától kezdő-
dően - Dunaharaszti negyedik lakó-
negyedeként a MÁV-vasútvonaltól és 
a Némedi úttól kiindulva a Paál Lász-
ló utcáig. Az Alsóvárost a németajkú, 
mezőgazdaságból élő lakosság, a Fel-
sővárost a nyaralók és az értelmiségi-
ek, a Rákóczi-ligetet kisiparos-keres-
kedő társadalmi réteg, a Petőfi-ligetet 
pedig a feltörekvő ipari munkásság 
hozta létre. A településrész 1912-től 
egy megtervezett, és az akkori község-
vezetés által megvalósuló parcellázás 
által – több ütemben – valósult meg. 
E liget sajátossága az, hogy ellentét-
ben a többi városrésszel, teljesen sík 
területen fekszik. Arculata jelentősen 
megváltozott 2000-től kezdve, amikor 
a modern, új stílust képviselő Bezeré-
di-lakóteleppel bővült.” Dunaharaszti 
Önkormányzata 2011-ben kiadta Du-
naharaszti térképét, amelyen Óváros, 
Ligetváros, és Kertváros elnevezésű 
városnegyedek szerepelnek, maguk-
ban foglalva a Helméczy tanár úr által 
leírtakat. Eszerint is jól látható, aho-
gyan azóta is, állandóan bővül és ter-
jeszkedik városunk. A Petőfi-ligetnek 
2013. március 15-e óta Petőfi-szobra 

is van, amelynek felállítását a Petőfi 
Liget Baráti Kör kezdeményezte és 
ennek megvalósulásához több harasz-
ti polgár, egyesület és Dunaharaszti 
Város Önkormányzata is hozzájárult. 
A Petőfi-liget bejáratánál, a Némedi 
és az Andrássy Gyula utca kereszte-
ződésénél fogadja az érkezőt az élet-
nagyságú, egész alakos szobor egy 
kis macskaköves, örökzölddel, padok-
kal övezett, elragadó tér közepén. A 
nem túl magas alapzaton álló fiatal 
költőalak oldalán nemzetőr kard-
dal, szinte megszólítja a térre érke-
zőt; mintha éppen a Nemzeti dalt 
olvasná fel. Öt éve avatta fel Petőfi 
Sándor impozáns szobrát – az emlé-
kezetes „márciusi télben” félméteres 
hóban - Dr. Szalay László polgármes-
terünk. A sárgarézből öntött, patinás 
alkotás Máté István és felesége Lan-
tos Györgyi szobrászművészek műve, 
a legszebb és legkedvesebb dísze lett 
Ligetnek. Méltó emléket állít az egyik 
legnagyobb magyar költő-hazafinak.
Könyvtárunk szolgáltatásai a mai 
társadalmi igényeknek megfele-
lő választékú könyv-, folyóirat-, 
DVD-kölcsönzés, információkere-
sés-hozzáférés, szélessávú internet, 
fax, fénymásolás, szkennelés, nyom-
tatás, laminálás, spirálozás az érdek-
lődők rendelkezésére állnak; olyan 
szolgáltatások és technológia elérésére 
van lehetőségük itt, amelyekhez ott-
hon nem könnyen férnek hozzá. El-
érhetőségeink: Dunaharaszti Városi 
Könyvtár, 2330 Dunaharaszti, Dózsa 
Gy út 12/b. telefonszámunk: 06-24-
531-040, e-mail:dhbiblio@dhbiblio.
hu, www.dhbiblio.hu , www.facebook.
com/dhbiblio
Az ingyenes könyvtári beiratkozás és 
hagyományos könyvgyűjteményünk 
mellett képregény, manga, fantasy és 
értékes kortárs ifjúsági irodalom pró-
bálja ellensúlyozni azt, hogy a fiata-
lok az okostelefon, a játékprogramok 
bűvöletében élnek. Annak ellenére, 
hogy rengeteg jó könyv születik, nem 
könnyű a gyerekcsatornák és az online 
lét világából átcsalogatni a gyerekeket 
az olvasás terepére. Kérdezhetik: mi-
ért reklámozzuk annyira az olvasást? 
Mert az egész társadalomnak nagyon 
fontos, hogy milyen emberek között 
élünk. Ugyanis akik olvasnak – a leg-
újabb vizsgálatok szerint - azokban 
a családokban, közösségekben sokkal 
kevesebb az erőszak! Ki gondolná, 

hogy mire jó az irodalom? Kérjük, ol-
vassák el ajánlónkat: 

Nicholas Kardaras: A képernyő rabjai 
(Budapest: Jaffa, 2017). Napjaink-
ban egyre nagyobb probléma, főleg 
a gyerekek, fiatalok körében a külön-
féle technikai eszközöktől, kütyüktől 
való függőség. Ám míg Kínában az 
internetfüggőség-szindrómát tartják 
az első számú egészségügyi problémá-
nak, addig Amerikában és Európá-
ban sokkal kevésbé beszélnek ezekről 
a függőségekről. Nicholas Kardaras, 
ismert amerikai addiktológus szerint 
azonban itt az ideje „megkongatni a 
vészharangot”. Mint ahogy most ma-
gyarul is megjelenő könyvéből kiderül: 
az agyi képalkotó eljárásokkal végzett 
vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, 
hogy e készülékek ingerei rendkívül 
erősen hatnak az agy örömközpont-
jának dopamintermelésére. Az egész 
úgy működik, mint a kábítószer, 
melynek számos káros hatása lehet: 
más függőségek, szorongás, depresz-
szió, öngyilkossági késztetések, foko-
zott agresszió vagy éppen figyelemhi-
ányos hiperaktivitás-zavar (ADHD). 
Könyvében, azon túl, hogy bemutatja 
a képernyőbámulás agyra gyakorolt 
hatását, feltérképezi a szociológiai, 
kulturális és gazdasági vonatkozáso-
kat is - mindezt páciensei személyes 
történetén keresztül. Olyan gyakran 
feltett kérdésekre is igyekszik vála-
szolni, hogy például adjunk-e telefont 
a kisgyermekünk kezébe, vagy, hogy 
milyen erőszakos cselekedeteket tud-
nak kiváltani a videojátékok. A könyv 
végén azt is felvázolja, miként lehet 
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fokozatosan leszoktatni gyermekein-
ket a képernyőhasználatról. A kötet 
függeléke egy rövid kérdőívvel segíti a 
szülőt, hogy eldönthesse, képernyő- és 
technikafüggő-e a gyermeke, valamint 
az egészséges képernyőhasználat ki-
alakításához néhány tanács olvasható, 
hogyan válhatják ki a „digitális cukor-
kákat” a „digitális zöldségfélék”. 
Könyvtárunkba újabb mangák ér-
keztek – „Naruto” és „A Vízisten 
menyasszonya” sorozatok! A „manga”, 
a  képregény  japán nyelvű  általános 
elnevezése,  Japánon  kívül a japán 
mangák jellemző stílusában készített 
képregényekre használják, szűkebben 
csak a Japánban készültekre. Naruto, 
a heves és hiperaktív, kamasz nin-
dzsatanonc kalandjai a világ egyik 
legnépszerűbb sorozata, melyet ed-
dig közel 60 millió példányban vettek 
meg. Naruto eltökélt célja, hogy fa-
luja legjobb-legelismertebb harcosa és 
vezetője legyen! A harci és komikus 
elemek egyensúlya gondoskodik a jó 
szórakozásról! A másik sorozatban pe-
dig humor-dráma-horror hármasa ta-
lálható meg, miközben megismerked-
hetünk az emberi menyasszony, Szoa 
történetével, aki kideríti, hogy miért 
kell férjének (Vízisten) két testben 
(kisfiú-felnőtt) élnie! Ezek a japán 
képregények a 12+ részlegünkben ta-
lálhatóak és 14 éves kortól ajánljuk 
olvasásra a fiatalok számára!
DVD-ajánlatunk A Galaxis Őrzői 
2. része színes, szinkronizált, 130 
perces, amerikai-új-zélandi-kanadai 
akciófilm. 
Újra együtt a nagy csapat, a Galaxis 
Őrzői! Már ez első rész után „eldön-
töttük”, hogy ez a film az egyik „ked-
venc-kedvencünk” és nagyon sokan 
vártuk, hogy mikor jön a folytatás! S 
lám itt vannak, - szemtelenek-izmo-
sak-humorosak-állatok - és az egész 
világűrt átívelő kalandra indulnak! 
A régi ellenségekből szövetségesek 
lesznek és feltárják Peter Quill valódi 
eredetét (mármint a szülők kiléte) is. 
Minden szereplő hozza a „csúcsformá-
ját”, megunhatatlanul hömpölyögnek 
az események a szemünk előtt és hát-
radőlve élvezhetjük ismét a Marvel 
Moziverzum látványvilágát!
Amennyiben nem tudjuk biztosítani 
gyűjteményünkből azt a dokumentu-
mot, amelyre a könyvtárhasználónak 
szüksége van, igénye szerint elkérhet-
jük könyvtárközi kölcsönzéssel másik 
könyvtárból.
Márciusban Dr. Fertőiné Demjén 
Gertrud kiállítása lesz Mini Galéri-

ánkban: „Budapesten születtem, 
Dunaharasztin élek. Hetedik alka-
lommal van lehetőségem itt a Mini 
Galériában bemutatkozni. Boldog 
vagyok, hogy nyugdíjasként újra 
van időm festeni és festeni tanulni. 
A Dunaharaszti Művészetbarátok 
Körének vezetője vagyok. Festőver-
senyek és kiállítások fémjelzik az 
eddigi utam. Legközelebb az olaj-
festés áll hozzám, abból is a portré 
a kedvencem. A lovakat is szeretem 
lefesteni, mert kifogyhatatlan téma. 
Akiktől sokat tanultam és sokat 
köszönhetek: Vén Emil, Bálványos 
Huba, Kós Péter, Nyári Ildikó, Kál-
mán Csilla, Pósa Ede, Sós Gyula, 
Simon Veronika, Karizs János. Kiál-
lításaim voltak csoportosak és egyé-
niek (részetesen a Who is Who Lexi-
konban). Munkáimból egy szeletkét 
most a könyvtár Mini Galáriájában 
is bemutatok, fogadják szeretettel, 
amilyen szeretettel készültek!”
A kicsiknek és szüleiknek szervezett 
Dühöngő március 8-án, 10-12.00, a 
Játékdélután ugyanezen a napon 16-
18.00. lesz. Várjuk mindazokat, akik 
szeretik jó társaságban, jó helyen, 
jól érezni magukat, vagy akiknek a 
kisgyermeke még „nem szokta meg” 
a könyvtári világot – ezeken az al-
kalmakon játékos formában, bábo-
zással, papírszínházzal, mókázással 
megtanulhat beilleszkedni a közös-
ségi és a könyvtári szokás- és visel-
kedéskultúrába.
Megkaptuk haraszti íróink-költőink: 
Róna J. László versesköteteit: Egy 
csepp víz és a Semmivé szédülve, va-
lamint Gál Vilmos: A lengyel freskó 
című könyveket, amelyeket kikölcsö-
nözhetnek könyvtárunkból. Köszönjük 
a szerzőknek; és Barta Csillának pedig 
a csodálatos kézműves-ajándékot!
Szeretnénk megköszönni a város nyil-
vánossága előtt is, minden diák közös-
ségi szolgálatát – kiemelve Pauló Lilit 
a budapesti Karinthy Frigyes Gim-
názium tanulóját -, amellyel segítik 
a munkánkat! Pauló Lili szombaton-
ként és a Játékdélutánon is lelkesen, 
példamutató precízséggel, gondosan 
végezte el a rá bízott feladatokat, sze-
retettel foglalkozott a gyerekekkel – a 
kötelező ötven órán belül és azon túl 
is! Büszkék lehetnek rá a szülei és a 
nevelői is!
Köszönettel tartozunk Kulisits 
Valériának, aki 1997-2017. önkén-
tesként könyvelt a Dunaharaszti 
Könyvtárért Közalapítványnak. 
További pályafutásához jó egészsé-

get, sok sikert és boldogságot kí-
vánunk!
Köszönjük mindazoknak, akik adóegy-
százalékukkal támogatták könyvtá-
runkat és kérjük, hogy ismét rendel-
kezzenek a mi javunkra! Dunaharaszti 
Városi Könyvtár 2330 Dunaharaszti, 
Dózsa György út 12/b. Adószámunk: 
1674601-2-13.
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Képek a Laffert Kúria és a Művelődési Ház életéből
2018 tavaszán is várja vendégeit a dunaharaszti Laffert 
Kúria, azonban zenés programok helyett könnyed 
társalgásra invitáljuk a kikapcsolódásra vágyókat. Két be-
szélgetős esten vehetnek részt azok az érdeklődők, akik 
ellátogatnak a barokk épületbe.
Március 9-én, pénteken 18 órakor először kerül megrende-
zésre Bredák Alexandra újságíró, műsorvezető Pár-beszéd 
című önálló Bredák Alexandra vendége Vágó Piros lesz, 
akit eddig a rádiózás kapcsán ismerhetett az ország. Hu-
szonkét évnyi szakmában töltött év után, Vágó Piros új 
irányt adott életének, s többek között erről is szó lesz az 
est folyamán.
A hónap végén, március 23-án, pénteken 18 órakor a már 
nagy sikert aratott Reflektorfényben című esten kerül sor 
Borzák Tibor és Geszti Péter, énekes, dalszerző, reklám-
szakember beszélgetésére a Kúria falai között. Geszti Pé-
ter élete és munkássága igen változatos, sokszínű, minden 
bizonnyal a beszélgetés során számos érdekes történetet 
fog elmesélni beszélgetőpartnerének és a hallgatóságnak 
egyaránt.
A soron következő beszélgetések izgalmasnak és lendü-
letesnek ígérkeznek. Egy olyan világba nyerhet a hallga-
tóság betekintést, amelyet leginkább a televízió műso-
raiból ismerhet, de a Laffert Kúriában most testközelbe 
kerülhetnek ehhez.
A képzőművészet kedvelői pedig március 2-től Csollák Mi-
hály tököli festőművész „Angyaldúc” című kiállításának 
képeit tekinthetik meg nyitvatartási időben, a földszinti 
szalonokban.
Tehát márciusban is várjuk szeretettel az érdeklődőket a 
Laffert Kúriában! A műsorokra való belépés díjtalan.

Gábor Tamás Péter

 

Farsangi hangverseny

A Krúdy Kör költői a közönséggel

Házasság hete - dr. Papp Miklós előadása
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Tavasszal érdemes lesz a Dunaharaszti József Attila Mű-
velődési Ház programjait is figyelni, hisz minden korosz-
tálynak kínálnak lehetőséget a szabadidő tartalmas eltöl-
téséhez városunk egyesületei és a Művelődési Ház által 
szervezett rendezvények.
Március 17-én a LAVE népszerű Daldélutánjára várjuk a 
vendégeket. Március 24-én a kisgyermekes családok a Mű-
velődési Ház és az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete által 
szervezett Húsvéti játszóházban merülhetnek bele a húsvé-
ti készülődés forgatagába. A játszóházat délután 14 óra-
kor a Csodacsibe című zenés mesejáték nyitja meg. Húsvét 
vasárnap, április 1-én az elmúlt évben újra életre keltett 
Húsvéti locsolóbálon mulathatunk. 
Várjuk a szórakozni vágyókat tavasszal is a MűvHázban!

Galó Anita Farsangtemetés 
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A 2018-as év kezdete a Baktayban

Az új év mindig a hagyományok je-
gyében indul a gimnáziumban. A 
2011-ben megkezdett „Nagy Köny-
vünket” minden évben új témakörrel 
bővítjük a magyar kultúra napjára. Az 
elmúlt évek során Széchenyi Istvántól 
a magyar történelem híres nőalakjaiig 
számtalan érdekes dologról készítettek 
az osztályok képes, szöveges, rajzos 

összeállítást. Idei témánk a Kárpát-
medence építészeti örökségei voltak a 
kora középkortól a XX. századig. Min-
den osztály egy nagyméretű, A1-es la-
pon négy épületet jelenített meg, rövid 
ismertetéssel és kis térképen jelölve a 
helyszínt. 
Csak néhány érdekesség, amit látha-
tunk a diákok munkáján: Alsómiholjác 
Tudor-stílusban épített Majláth-kasté-
lya, a szabadkai szecessziós Raichle-pa-
lota, a „mezítlábas Notre Dame”-ként 
emlegetett paticsfalú kis református 
templom Tákoson vagy a millenniumra 
épített hét országos emlékoszlop hatá-
rainkon túl egyetlen máig megmaradt 
darabja, a zimonyi Hunyadi-torony. A 
Szepescsütörtökhelyen lévő gótikus Sza-
polyai(Zápolya)-kápolna üvegablakait 
egyenesen a párizsi Sainte-Chapelle-hez 
hasonlítják a művészettörténészek, az 
ócsai, hazánkban egyetlen háromhajós, 
kereszthajós, tornyos, román kori bazi-
likáig pedig nem is kell messzire utazni 
az érdeklődőnek! 
Nagyon jó ilyen kézzel tapintható tárgyi 

emléket megnézni az elkészülés pillana-
tában, de a régi diákok munkáit, aláírá-
sukat nézve is jó érzéssel lapozgathatjuk 
könyvünket, pontosabban a könyveinket, 
hiszen az első már betelt, újat kellett 
nyitni a befűzhető nagy lapjainknak.
Szintén hagyományosnak mondható a 
szigethalmi Himnusz-és Szózatmondó 
versenyen való részvételünk. Idén Him-
nusz kategóriában Faragó Emese 9. A 
osztályos tanuló I. helyezett lett, Szózat 
kategóriában Bence Réka 9. A osztályos 
tanuló I., Ladjánszki Dániel 8. A osztá-
lyos tanuló II. helyezést ért el.
Új színfoltja volt ennek a januári 
hónapnak a Ráckevén tartott Kistérségi 
Szavalóverseny, ahol Mehlhoffer Anna 
10. A osztályos tanuló II., Kovács Anett 
10. A osztályos tanuló III. helyezést ért 
el. Öröm volt tapasztalni, hogy diákja-
ink ilyen szép eredményeket értek el a 
körzeti és a kistérségi versenyeken.

Tolnainé Korcz Ilona  
könyvtáros tanár

Tolnai Zoltán 
a humán munkaközösség  vezetője

Nagy Könyv

Az Opera Nagykövetei Program keretében vendégünk volt 
– immár 2. alkalommal – Kőszegi Katalin balettművész.
Az Operaház programjának célja, hogy az opera és a bal-
ett műfaját népszerűsítse és megismertesse az érdeklődő 
gyerekekkel.
Kőszegi Katalin személyes élményekkel átszőtt, szakmailag 
magas színvonalú előadást tartott negyedik osztályosaink-
nak. Ezen nem csak az Operaház történetéről, a balett 
műfajának érdekességeiről mesélt, vetített képeket, hanem 

a magával hozott jelmezeket, balettcipőket is felpróbál-
hatták tanulóink. Így egy kicsit ők maguk is táncosokká 
válhattak, hiszen a művésznő néhány balettmozdulattal is 
megismertette őket.
 A sok élményt nyújtó előadást még több tanulónk is 
láthatja, hiszen Kőszegi Katalin tavasszal újra iskolánk 
vendége lesz.
  

Inczéné Molnár Ágnes, iskolakönyvtáros

A Hunyadiban járt az Operaház Nagykövete

A Dunaharaszti Hunyadi János Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola 
2015 óta Örökös Ökoiskola, emellett 
sikeres pályázatával 2016 novembe-
rétől Regisztrált Tehetségpontként 
tagja a Nemzeti Tehetségprogram ke-

retében működő Tehetséghálózatnak. 
Beadott pályázati programunk részét 
képezte az ÖKO-tudatos Alkotók 
Versenyének meghirdetése és lebonyo-
lítása.  Erre a versenyre került sor két 
alkalommal: az alsó tagozaton, a 3-4. 

évfolyamon 2017. november 27-én, va-
lamint a felső tagozaton 2018. január 
16-án. 
Az ÖKO-tudatos Alkotók Versenyé-
nek gondolatát, ötletét azok a ta-
nulók hívták életre, akik praktikus 
intelligenciával, alkotó fantáziával, 
konstruktív képességekkel rendelkez-
nek. Az ő részükre kevés tanulmányi 
verseny van. Ezen a versenyen azon-
ban komplex elméleti és gyakorlati 
tudásról adtak számot. A versenyben 
való részvétel lehetőségével sikerél-
ményben volt részük, tehetségüket, 
képességeiket meg tudták mutatni.
A verseny első részében 
újrahasznosítható anyagokból készült 
tetszőleges tárgyat kellett készíteni 
pályamunkaként, amely egyben a ver-
senyre való jelentkezés feltétele volt. 
A verseny második részében került sor 
arra, hogy az iskolai helyszínen hasz-

ÖKO-tudatos Alkotók Versenye 
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nálati vagy dekorációs célokat szolgáló, 
ugyancsak újrahasznosítható anyagok-
ból készült munkadarabot alkossanak a 
csapatok. A verseny ötletgazdája Kere-
kesné Adorján Anikó tanító néni volt, 
aki az alsó tagozaton szervezte meg a 
versenyt. A felső tagozaton Gyurkovics 
Dorottya biológia szakos és Nyári Ildikó 
rajz, technika szakos kolléganő szervezte 
és bonyolította a programot. A diákok 
mind a két tagozaton nagyon aktívak és 
motiváltak voltak. 
Felsőseink két fős csapatokban dol-
goztak, és számos érdekes tárgyat ké-
szítettek. Például: csocsót, aprópénzt 
válogató pénztárgépet, világítótornyot, 
gyümölcstartó kosarat, állólámpát, 
hűtőtáskát, ceruzatartót, növénytar-
tót, műanyagseprűt, fejlesztőjátékot, 
játéktankot, ékszertartót és még szá-
mos ötletes tárgyat. A zsűrinek nem 
volt könnyű dolga. Pontozott, értékelt, 
döntött az alábbi szempontok alapján: 
hasznosítási érték, innováció, eredetiség, 
befektetett munka, használati érték, ki-
vitelezés, csapatmunka. A csapatok arra 
is kaptak pontot, hogyan mutatják be a 
munkadarabot. Ebben az esetben a szó-
beli kifejezőkészség, és előadásmód volt 
a megfigyelési szempont.   

Felsőseinket két kategóriában díjaztuk. 
Az 5. évfolyamosok közötti verseny-
ben: 1.helyezést ért el: Dezső Hanna 
5.b és Maruzsa Janka 5.b, 2. helyezett 
lett: Máté-Stera Diána 5.b és Vaskó 
Dóra 5.b, 3.helyezett lett: Fancsali 
Kitti 5.c és Kiss Boglárka 5.c.
A 6-7. évfolyamosok között 1. he-
lyezést ért el: Maruzsa Anna 6.a és 
Molnár Emese 6.a, 2. helyezett lett: 
Gyuricza Panna 7.a és Sindely Eve-
lin 7.a, 3. helyezett lett: Fekete Zsófia 
7.a, Kujbus Luca 7.a.
A versenyben különdíjat kapott: 
Kempf Attila 6.c osztályos tanuló, 
akinek osztálytársa, Ambrus Nimród 
segédkezett a megvalósításban. 
Alsósaink eredményeire is nagyon 
büszkék vagyunk. A versenyen 1. 
helyezést ért el: Dániel Benedek 4.c, 
Szabó-Deák Alma 4.c, Hörömpöli 
Zénó 4.c. 
2. helyezést ért el: Réder Tamás 4.a, 
Palyaga Máté 4.a, Schubert Zoltán 
4.a osztályos tanuló. 3. helyezett lett: 
Flanek Emese 4.e, Lascu Lilianna 4.e 
és Toldi Lilien 4.e. 
Gratulálok a résztvevőknek és a díja-
zottaknak! Köszönöm a kollégáimnak 
és a zsűri tagjainak a munkáját!

Köszönöm a Dunaharaszti Város Ön-
kormányzata Oktatási, Művelődési és 
Sport Bizottságának, hogy az általa 
kiírt pályázaton támogatást kaptunk. 
Ebből a támogatásból értékes ajándé-
kokat vásároltunk a győztes csapatok-
nak, és valamennyi résztvevőnek.

 
Vighné Bacsó Mónika
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Dunaharaszti Város településrendezé-
si eszközeinek módosításáról
Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 
településfejlesztéssel, településrende-
zéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés 
helyi szabályairól alkotott 5/2017 
(V.2.) számú rendelete (a továb-
biakban: partnerségi rendelet)  
3. §. bekezdése alapján a partnerségi 
egyeztetésben résztvevők körét tájé-
koztatom, hogy
Dunaharaszti Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 126/2017. (XII. 
18.), valamint a 127/2017. (XII. 18.) 
számú Kt. határozatában döntött a 
hatályos településrendezési eszközök 
módosításának szükségességéről, és 
arról, hogy a változásra kijelölt te-
rületet kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja a beruházás megvalósítása 
érdekében. A kiemelt fejlesztési te-
rületté nyilvánított 8642/1 helyrajzi 
számú ingatlan, a vele határos 054/54 
helyrajzi számú útszakasz, valamint 
a 054/5 helyrajzi számú erdő közút-
nak és Gksz/5 övezetbe sorolt részei a 
CTPark Seven Kft. logisztikai raktár 
beruházásának fejlesztésre meghatá-
rozott területe, mely a rendezési terv 
módosításával járó szándék.
A településrendezési eszközök mó-
dosításának egyeztetése a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Kormányrendelet (a további-
akban: Rendelet) 32.§ (6) bekezdés c) 
pontja alapján, a Rendelet 42.§ sze-
rinti tárgyalásos eljárással történik, 
tekintettel arra, hogy a módosítások 
a képviselő-testület döntésével ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánított 
területek.

A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alap-
ján tárgyalásos eljárás esetén a pol-
gármester a településrendezési eszköz 
tervezetét a végső szakmai véleménye-
zési szakasz kezdeményezése előtt vé-
leményezteti a partnerekkel a 29/A.§ 
szerint.
Dunaharaszti Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 125/2017. (XII. 
18.) számú Kt. határozatában dön-
tött a Helyi Építési Szabályzat mó-
dosításáról az Lke/2, Lke/3 és Lke/7 
övezetek lakáselhelyezésére vonatkozó 
előírások tekintetében.
A településrendezési eszközök módo-
sításának egyeztetése a Rendelet 32.§ 
(4) bekezdés alapján, a Rendelet 41.§ 
szerinti egyszerűsített eljárással törté-
nik, tekintettel arra, hogy a módosítás 
nem jár a településszerkezetet megha-
tározó műszaki infrastruktúra főháló-
zat változásával, illetve nem történik 
új beépítésre szánt terület kijelölése.
A Rendelet 41. § (1) bekezdése alap-
ján az egyszerűsített eljárás a véle-
ményezési szakasz kezdeményezésével 
indul, melyet a polgármester kezde-
ményez. Eszerint a településrendezé-
si eszköz tervezetét véleményezteti a 
partnerekkel a 29/A.§ szerint.
Dunaharaszti Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntött a telepü-
lésrendezési eszközök módosításáról, 
melyek a település közigazgatási te-
rületét több részterületen is érintik, 
melyek a Településszerkezeti Terv és 
a Helyi Építési Szabályzat (beleértve 
a Szabályozási Tervet is) módosítását 
jelentik.
A településrendezési eszközök módo-
sításának egyeztetése a Rendelet 32.§ 
(3) bekezdés alapján, a Rendelet 36.§ 
szerinti teljes eljárással történik.
A Rendelet 37. § (1) bekezdése alap-
ján a teljes eljárás az előzetes tájé-
koztatási szakasz kezdeményezésével 
indul, melyet a polgármester kezde-

ményez. A településrendezési eszköz 
kidolgozása előtt előzetes tájékozta-
tást kapnak a Rendelet 29/A.§ szerint 
az eljárásban érintett partnerek.
Az elkészült munkaközi dokumentu-
mok, valamint az előzetes tájékoz-
tató dokumentuma 2018. március 
21-től megtekinthetők elektroniku-
san a város honlapján (http://www.
dunaharaszti.hu), vagy papíralapú 
dokumentum formában, a Polgármes-
teri Hivatal Főépítészi Irodájában. 
Személyes megtekintés esetén előzetes 
időpont-egyeztetés telefonon: 24-504-
458, vagy e-mailben a foepitesz@du-
naharaszti.hu elérhetőségen.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a 
Településszerkezeti Terv, a Helyi Épí-
tési Szabályzat módosításának terve-
zetével és azok további módosításának 
előzetes tájékoztatójával kapcsolat-
ban észrevételt, javaslatot tehetnek, 
illetve véleményt nyilváníthatnak a 
partnerek az alábbi módokon:

papíralapon a Polgármesternek cí-
mezve, a Polgármester Hivatal címére 
- 2330 Dunaharaszti Fő út 152. - tör-
ténő megküldéssel, vagy

elektronikus levélben a 
drszalaylaszlo@dunaharaszti.hu 
e-mail címre.

A vélemény-nyilvánítás utolsó 
időpontja: 2018. április 6.
Tájékoztatom továbbá a település la-
kosságát, a partnerségi egyeztetésben 
résztvevők körét, hogy a fentiekben 
ismertetett témákban 
2018. március 29-én (csütörtökön) 16 
órakor lakossági fórumot tartunk
helye: Dunaharaszti, József Attila 
Művelődési Ház

Dr. Szalay László
polgármester

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE
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Napjaink közkedvelt szórakozása fel-
nőtteknek és gyerekeknek Dunaha-
rasztiban is.
A szabadulószobák napjainkban na-
gyon népszerű kikapcsolódási formát 
jelentenek. Az első szabaduló szobát 
számítógépes játékok ihlették, és a 
Szilícium-völgyben valósították meg 
2006-ban, témája Agatha Christie 
egyik krimijére épült. Jelenleg a Tá-
vol-Keleten a legnépszerűbb ez a tí-
pusú szórakozás: a Japánban kifej-
lesztett Real Escape Game elnevezésű 
szabadulójátékokban több száz ember 
játszik együtt, melyek a legkülönbö-
zőbb helyszíneken játszódnak: ipari 
épület, vidámpark vagy akár stadi-
on. Itt a játékidő napokban, sőt van, 
hogy hetekben mérhető. A játék el-
terjedt Hongkongban, Szingapúrban, 
Kínában, Tajvanon és az Egyesült 
Államokban.
Magyarországon 2011 óta vannak je-
len a szabaduló szobák, de igazi tér-
hódítása 2012-ben indult. Hazánkban 
kis létszámú csoportokban jelentkez-
hetnek az izgalmakra vágyó játékosok 
az ország több pontján is fellelhető 
szabadulós helyszíneken. Közkedvelt 
szórakozási forma lett baráti társasá-
gok, családok körében, de gyakran vá-
lasztják céges csapatépítés helyszínéül 
a szabaduló szobákat. Gyakori a le-
ánybúcsúk, legénybúcsúk, szülinapok 
szervezése is az egyes helyszíneken.
A szabaduló szobák alapja, hogy a 
résztvevők ténylegesen be vannak 
zárva a játék helyszínére, és a játék-
térben elrejtett nyomokat kutatva, a 
feladványokat megoldva haladnak lé-
pésről lépésre a szobából való kijutás 
felé. Logikai és ügyességi feladatok, 
kreativitás, alapos megfigyelés, me-
mória, kombinálás, együttműködés 
szükséges a sikeres szabaduláshoz.
A szabaduló szobák hátterében álló 
pszichológiai folyamat, hogy be va-
gyunk zárva egy térbe, és bizonyos 
időn belül teljesítenünk kell. Az óra 

közben ketyeg… Az adrenalin szintünk 
nő, izgalmi állapotba kerülünk, és eb-
ben a stresszhelyzetben a teljesítőké-
pességünk megnő. A többi csapattag-
gal együtt kell működnünk, hiszen a 
sok részlet megfigyelése egy embernek 
nem sikerülhet. Együtt kell működ-
nünk, segítenünk kell egymásnak, 
közösen kell gondolkodnunk a siker 
érdekében. Ez az izgalmi állapot sike-
rélménnyel zárul a feladatok teljesíté-
sével, ami óriási elégedettség érzést és 
örömöt vált ki a résztvevőkből.
A játékosoknak olyan készségeikre 
van szüksége, amiket a mindennapi 
életben sokszor háttérbe szorítanak: 
koncentráció, kreativitás, logika, 
megfigyelés, kézügyesség egységes 
használatára van szükségünk. A prob-
lémamegoldás és kooperáció vezet el 
bennünket a szobából való kijutáshoz. 
Ezért is jelent igazi kikapcsolódást a 
szabadulószoba élmény, hiszen ilyen 
helyzetben garantáltan kizökkenünk a 
napi rutinból és a mindennapok fel-
adataiból.
A szabadulószobák helyszínein szá-
mos téma közül válogathatnak az ér-
deklődők: gyakoriak a rémisztő, hor-
rorfilm alapú helyszínek, merényletet 
hiúsíthatnak meg, gyilkos után nyo-
mozhatnak, veszélyes vírus ellenszerét 
találhatják meg, idegen lények elől 
menekülhetnek, híres történelmi hely-
színeken fejthetnek meg titkokat, stb.
Mindezek miatt magunk is nagyon 
beleszerettünk a szabadulószobák 
izgalmakkal teli világába. Megfogal-
mazódott bennünk egy saját szaba-

dulószoba ötlete, amit 2016 elején 
valósítottunk meg Dunaharasztiban. 
Fontosnak tartjuk, hogy a helyszín 
családias, barátságos és élvezhető 
legyen, ahol családok, gyerekek és 
felnőttek egyaránt jól érezhetik ma-
gukat. A GubancSzoba saját fejlesz-
tésünk, és a feladatok kialakításánál 
odafigyeltünk arra, hogy a játékosok 
különböző készségeit/érzékeit meg-
tornáztassuk. A GubancSzoba 2016. 
májusában indult SajtGubanc nevű 
pályájával, aminek témája a kincske-
resés, és ahol a szoba kis lakóját vé-
letlenül bezárják, és fontos, hogy idő-
ben kijusson.  Szerencsére ő jól ismeri 
a szobát, így jó tippeket tud adni a 
résztvevőknek a közös szabaduláshoz.  
Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ed-
dig közel 200 csapat sikeresen szaba-
dult tőlünk. 
A nagy sikerre való tekintettel 2017-
től útjára indítottuk GubancPosta 
mobil játékunkat, mely kölcsönözhető 
vagy nálunk helyben is játszható. A 
GubancPosta játék előnye, hogy a sza-
badulószobák hangulatát és élményét 
viszi a játékosok otthonába családi 
esemény alkalmával, vagy használ-
ható csapatépítésre céges rendezvény 
során. A játékhoz csatlakozni lehet 
számítógéppel vagy okostelefonnal, 
így a helyszínen lehet a játéknak egy 
irányítója, aki látja a játék aktuális 
állását, megnézheti az éppen teljesí-
tendő feladatot, a súgóban elolvashat-
ja a feladat megoldását és eldöntheti, 
hogy mikor segít a többieknek. Ezzel 
a játékkal igazán egyedivé és izgal-
massá tehető egy szülinapi buli, egy 
családi esemény vagy egy baráti tár-
sasjátékozós este! A GubancPosta-ból 
két egyforma játékunk van, ezeket 
egyszerre kikölcsönözve két csapat 
párhuzamosan játszhat, akár egymás-
sal versenyezve is.
Nagy örömünkre rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptunk a nálunk meg-
forduló csapatoktól a helyszínre és 
a feladatokra vonatkozóan. Minden 
egyes játék során fontos számunkra, 
hogy a résztvevők igazi élménnyel 
gazdagodjanak, a játék során együtt 
izgulunk velük, hogy sikerüljön idő-
ben kijutniuk, és nagyon fontosak a 
visszajelzéseik.
Ez inspirált bennünket arra, hogy 
tovább fejlesszünk, és 2018-ban 
megnyitottuk új pályánkat, a Klí-
maGubanc-ot. A helyszín egy titkos 
laboratórium, ahova a csapat egy se-
gélyhívásra érkezik a kutatócsoport 
megmentésére. A kutatók egy lénye-

Szabadulószobák
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ges felfedezés közelébe értek, ami se-
gít a globális felmelegedés végzetes 
hatásainak elkerülésében. A játékosok 
segítségére van szükség, hogy a ku-
tatócsoport megmeneküljön, ezzel a 
Földünk és az emberiség jövője is a 
kezükben van…
Pályáink egyedisége az interaktivitás, 
speciális kialakításuknak köszönhe-
tően a játékok reagálnak a játékme-
netre. Pályáinkat úgy alakítottuk ki, 
hogy gyerekek (felnőtt segítséggel), 
családok és baráti társaságok, felnőt-
tek is élvezzék a feladatokat.
Speciális igényeket is ki tudunk elé-

gíteni, születésnapok, házassági évfor-
duló, lánybúcsú, lánykérés is zajlott 
már nálunk, és esküvőre is kölcsö-
nözték már a GubancPosta játékot. 
Ezek szervezése során egyedi elemek-
kel tudjuk személyre szabni a játékot, 
amitől különleges élménnyé válik az 
ünneplés.
Még egy újdonságunk az idei évre, hogy 
tavasztól a két szabadulószoba párhuza-
mosan is játszható, és a szabadulás után 
a helyszínen vállaljuk kisebb ünnepség, 
szülinapi köszöntés, tortázás lebonyolítá-
sát (max. 10-12 fő részére).
Ezek mellett még sok ötletünk van 

a jövőre nézve, további kölcsönözhe-
tő játékokat tervezünk, amelyek a 
közeljövőben elérhetőek lesznek. A 
meglévő játékainkról és újdonsága-
inkról további információk találhatók 
Facebook oldalunkon (@GubancSzo-
ba Dunaharaszti) és weboldalunkon 
(http://gubancszoba.hu).
Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a 
dunaharaszti lakosok, családok életé-
be is sikerült becsempésznünk a sza-
badulószobák élményvilágát. Az új 
pályánkra visszavárjuk a régi csapato-
kat és reméljük, hogy a jövőben még 
sok új játékos is megfordul nálunk!

Csokitúra
Február 1-én Csokitúrán vettünk részt. 
Az egész osztály nagy izgalommal lé-
pett be a Bonbonetti Gyár kapuján. 
kellemes fogadtatásban volt részünk. 
Adrienn néni vezetésével lepakoltuk a 
dolgainkat a ruhatárban, és ezzel ma-
gunk mögött is hagytuk a szürke hét-
köznapokat, beléptünk a csodás, illatos, 
édes mesevilágba. Rögtön közelebb ke-
rültünk a kakaó és csokoládé világához, 
a hajónak kialakított teremben egy 
rövid, de annál tartalmasabb kisfilmet 
vetítettek le nekünk, amiből több fon-
tos információt is megjegyezhettünk. 
Ezután sétánkat folytatva egy másik 
teremben a kakaófát figyelhettük meg 
szinte életnagyságban, Adrienn néni 
sok érdekességet mesélt a növényről. 
A kis csapatot ezután egy izgalmas 
felfedezés várta, megtapinthattuk és 
megszagolhattuk az igazi kakaóvajat,a 
kakaóbabot. Végül csapatokat alakí-
tottunk, és a hatalmas rubikkockán 4 
fogalom kirakása volt a feladat. Ezek a 
fogalmak Magyarország első csokigyá-

rához kapcsolódtak. Többen kiszámol-
ták gyors fejszámolással, hogy pontosan 
150 éve volt. 
Ekkor már az egész csapat csak arra 
várt, hogy végre beléphessünk az üzem-
be. Előtte fehér köpenyt és „csinos” 
hajhálót öltöttünk. A közös fotón lát-
szik, hogy mindenkinek tetszett az öl-
tözék. Az üzemben hosszan, ámulattal 
figyeltük a munkafolyamatot, ahogy a 
futószalagon sorakoztak a bonbonok, és 
a végén dobozba kerültek. A látogatás 
végén igazi meglepetéssel kedveskedtek 
nekünk: Adrienn néni finom cukorkát 
adagolt mindenkinek a színes csövekből 
egy pohárba. Ráadásul egy finomságok-
kal teli ajándékzacskóval távozhattunk 
a látogatás végeztével. 
Az édes pillanatok másnap is folytatód-
tak: az élménybeszámoló rajz készítése 
közben a gyerekek felidézték a látogatás 
legizgalmasabb perceit. A fogalmazás 
végén pedig forrócsokit kortyolgattunk 
és újra felidéztük az előző napi illato-
kat, ízeket.

3.c osztály

Farsangoltunk
Az idén is lázas előkészületek folytak 
a farsang mulatság előtt. Pedagógu-
sok, gyerekek és a szülők is törték a 
fejüket, milyen produkcióval űzzék el 
a telet.
Húsz osztályunk kis előadását lát-
va nem volt hiábavaló a sok munka, 
nagyon ötletes látványos műsor ke-
rekedett ezen a szombat délutánon 
is. A pedagógusaink meglepetése,  a 
görög tánc is nagy sikert aratott. A 
városi televízió rögzítette a műsort, 
így utólag is minden érdeklődő 
megtekintheti.
A DÖK vezetője a Szülői Munka-
közösséggel karöltve szervezte meg 
hagyományos programunkat. A szü-
lők háttérmunkájának köszönhetően 
most is színvonalasan működhetett 
a büfé, de a produkciók sikeréhez el-
engedhetetlen hangosítás is már évek 
óta az ő segítségükkel valósul meg.
Régi diákjaink közösségi szolgálatu-
kat is szívesen látták el nálunk, se-
gítenek a berendezésben és a büfé 
működtetésében is. Az osztálypro-
dukciók után az egyéni jelmezesek 
fellépése következett. Évről- évre lát-
hatjuk, milyen ötletesek és fáradha-
tatlanok a szülők. A díjkiosztó után a 
tombola zárta a farsangot.

Tóth Andrea

Körösi Csoma Iskola hírei
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A Magyarországi Német Fiatalok 
Közössége (Gemeinschaft Junger Un-
garndeutscher) 2018 január utolsó 
hétvégéjén, immár 26. alkalommal 
rendezte meg a hagyományos orszá-
gos kispályás futballtornáját. A ren-
dezvénysorozat hosszú múltra tekint 
vissza, és a mai napig nagyon népsze-
rű a fiatalok körében. A jelentkezett 
csapatok száma, amely most 18 fiú, 

és 5 lány csapat volt, alátámasztja ezt 
a tényt, hogy több száz vendéggel az 
egyik leglátogatottabb rendezvények 
közé tartozik az egyesület eseményei 
közül. A szervezést minden évben más 
német ajkú település vállalja magára 
(ahogy ezt két évvel ezelőtt Duna-
haraszti is tette), az idei évben egy 
Baranya megyei település, Véménd 
adott otthont a találkozónak. Fiú csa-
patunk, 13 játékossal, és 4 szurkoló 
hölggyel, immár megszakítás nélkül a 
negyedik alkalommal vehetett részt a 
tornán.
A hétvége menetrendje az előző évek-
hez hasonlóan a szokásos volt. A 
helyi tornacsarnokban a korábban 
elvégzett sorsolás alapján, pénteken 
este 19 órakor kezdődtek a csoport-
mérkőzések. Csapatunk időbeosztása 
viszonylag szerencsésnek volt mond-

ható, az egyik öt tagú csoportban, a 
B csoportban kaptunk helyet. Pénte-
ken Véménd és Mecseknádasd, szom-
baton pedig Pilisvörösvár és az egyik 
szponzor, a KÉSZ kft. csapata ellen 
léptünk pályára. A gárdánk kitartó 
küzdelmének köszönhetően a pénteki 
közepes kezdés után, összesítve végül 
két döntetlennel és két győzelemmel, 
a csoportból továbbjutva egészen az 
elődöntőig menetelt. Elődöntőhöz 
méltóan Bóly település csapata el-
leni mérkőzés kiélezett összecsapást 
hozott, 2-2-es döntetlen állás után, 
a rendes játékidőn túli hetes rúgá-
sokban sajnos alulmaradtunk, így ha 
egy hajszállal is, de a döntőbe kerü-
lés elmaradt. Szerencsére ez a csapat 
önbizalmán mit sem csökkentett, és 
rövid pihenő után a harmadik he-
lyért rendezett rangadón sima, 3-0-ás 
győzelem után csapatunk elnyerte a 
bronzérmet. A bronzmérkőzés után a 
döntőt Bóly és Szár csapata játszotta, 
melyet Bóly abszolvált, így elnyerve a 
2018-as torna aranyérmét, és a ván-
dorkupát. 
Az este programja a mérkőzéseket 
követően a tornacsarnokban, egy 
rövid technikai szünet után, közös 
vacsorával, és az eredményhirdetéssel 
folytatódott. Minden csapat, mind a 
lányoknál, mind a fiúknál átvehette az 
elismerő okleveleket, a helyezést elérők 
és a külön díjazottak számára pedig az 
oklevél mellett elismerésként kupák is 
átadásra kerültek. Az eseményt ezt kö-
vetően egy nagyon jó hangulatú bállal 
zártuk a B-versyo zenekar közreműkö-
désével. Vasárnap a reggeli után kicsit 
kimerülten, de annál nagyobb élmé-
nyekkel térhettünk haza. 
Ezúton is köszönjük a szervezők ál-
dozatos munkáját a színvonalas ren-
dezvény lebonyolításáért! Köszönjük 
a résztvevőknek is, hiszen a sport 
és a hagyományápolás mellett ez a 
program lehetőséget adott számunk-
ra, hogy új ismeretségek, barátságok 
kötődjenek az elmúlt évek alatt. Nem 
utolsó sorban pedig köszönjük tá-
mogatóinknak! A Mannheim Squash 
Club, a Snapszer Söröző, és a Wolf 
Vasudvar korábban a mezek elké-
szíttetésében, a Dunaharaszti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat pedig a 
közös buszos utaztatásban vállalt sze-
repet.
Im nächsten Jahr treffen wir 
uns wieder!

Kós Tamás
Dunaharaszti Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

Focikupa Véménden
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Mi az ördög…?
Számtalanszor csúszik ki a szánkon a 
fenti kérdés. Talán nem is gondoljuk, 
hogy mit is kérdezünk, mekkora súlya 
van a szavainknak. Sátán, ördög, mint-
ha mitológiai alak lenne, pedig nem az. 
Az újszövetségi Szentírás diabolosznak, 
szétdobálónak nevezi. Jézust, a 40 na-
pos böjtjében háromszor is megkísérti. 
Először demagóg módon veti föl, „ha 
Isten Fia vagy.” A kísértő feltételt tá-
maszt, hogy aztán zsarolhasson. 40 
napi böjtölés után jogos lenne egy kis 
jóllakás. Nosza legyenek a puszta lapos 
kövei kenyérré. Jézus válasza, „nem-
csak kenyérrel él az ember, hanem Is-
ten Igéjével.” Aztán jön a templom pár-
kány. Ha … akkor ugorj, mert meg van 
írva a Bibliában, Isten vigyáz rád. A 
vége majd az lesz a kísértés sorozatnak, 
hogy a sátán felkínálja az egész világot 
Jézusnak, ha leborulva imádja őt. 
Jézus megkísértése a mi saját történe-
tünk is. Ki ne ismerné a vágyat a mun-
ka nélküli jó létre, a sült galambra? Ha 
csak úgy az ölünkbe hullana valami jó, 
a meg nem szolgált világból. Ezt elfo-
gadnám, hányszor mondtuk már. Ilyen 
összefüggésben még soha nem hallot-
tam, ezért szívesen, keményen megdol-
goznék. Ösztönösen vágyódunk a „po-
tyára”. Az életünk egyik démona olyan 
szívesen csalogat bennünket a lehető 
legkönnyebb megoldások felé.
A másik démonunk emelné az adrenalin 
szintünket. Kockáztass, ugorj, vesd le-, 
bele magadat. Ha hiszel, lehet még egy-
két bibliai alibit is találsz magadnak. 
Légy bátor és merész, ne kösd maga-
dat a szabályokhoz, hiszen tied a világ. 
Sztárold magad, te leszel a menő. Vi-
gyázat, ne kísértsd…!
Imádj engem, a szétdobálót és neked 
adom a világot. Mit kínál a kísértő? 
Mindent, ami nem az övé. Mindent, 
amire nincs szükségünk. Mégis jólesik 
kacérkodni a gondolattal. Mi lenne, 
ha én uralnám a világot. Nem alkal-
mazottja lennék a cégnek, hanem kor-
látlan hatalmú tulajdonosa. Elkezdjük 
építeni a légvárainkat, egy idő után 
beleköltözünk. Amikor kipukkan a lufi, 
mi magunk is a semmibe hullunk. Éb-
resztő! Csak Istent imádd, és elkezded 
élni a normális, teljes életet. Azzal, aki 
alkotott, megváltott, hitre, reményre 
hívott.

Varsányi Ferenc

Kokas Ignác

Tanulmányait a  Magyar Képzőművészeti Főiskolán végezte, mesterei: 
Kmetty János és Bernáth Aurél. 1956-ban és 1966-ban Munkácsy-díjat 
kapott; 1971-ben érdemes művész, 1978-ban pedig kiváló művész lett. 
Budapesten él és dolgozik. A 60-as évek újító, avantgárd művészei közé 
sorolják, bár magát nem tartja avantgárdnak. Képei sajátos hangvételű, 
erőteljes, expresszív alkotások. A “rongyos festők” közé tartozik, szem-
ben a “kockafestőkkel”, ami azt jelenti, hogy festői foltokból építkezik. 
Munkássága a 60-as és 70-es években volt a legerőteljesebb, de egyéni, 
egyedi művészete ma is meghatározó.
Eredetileg asztalosnak készült. 1947-ben került fel Budapestre, és be-
került a Dési Huber Népi Kollégiumba. Itt sok szellemi társra talált, 
köztük Nagy Lászlóra. 1952-ben festett diplomamunkája, Az asztalos 
nagy feltűnést keltett, és azonnali sikert aratott. A művet a Magyar 
Nemzeti Galéria vásárolta meg. Mivel magát a festészetet mindig is 
élvezte, akkoriban sokat dolgozott a szabadban, még akvarellezett is. 
Később kollektív műterembe került. Itt festette 1956-ban a szintén híres 
Bányász című képét.
Munkásságát, művészi kiteljesedését végigkísérte az állandó kétkedés. 
Sokáig kereste a helyét, és bár a főiskola elvégzésétől kezdve sikeres 
volt, elismerték, díjakat és ösztöndíjakat kapott, mégis úgy érezte, nem 
tud kiteljesedni. Változás a 60-as évek közepén következett be, amikor 
elkezdte festeni ún. “zöld” képeit. Ez a korszak mintegy három évig 
tartott, 1965 és 1968 között. Szakmai vagy közönségsikert nemigen je-
lentett, de egyéniségét megérlelte, kiteljesítette.
Életének, alkotó munkásságának talán legfontosabb szakasza kezdődött 
1969-ben az ún. “Ginza-korszak”-kal (Ginzapuszta). Sajátos, a figura-
litás és nonfigurativitás határán mozgó erőteljes kompozíciójú képei itt 
születtek. 1969-ben rendezték egyik legsikeresebb kiállítását is, amely 
végre elismerést hozott korábbi “zöld” képeinek. Festészete teljesen 
egyéni utakat követ. Lelkületére, művészi énjére Csontváry volt a leg-
nagyobb hatással. 
Válon hunyt el 83 évesen 2009-ben.

Lehel

Ginzapuszta festője
Dunaharaszti - 2018. február 17
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Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016

KÖZMEGHALLGATÁS

Február 12-én 18 órakor a József At-
tila Művelődési Házban Dr. Szalay 
László polgármester ú,r a képviselő 
testület jelenlétében megtartotta a 
szokásos évi közmeghallgatást, ahol 
ismertette a 2018. évi költségvetés 

főbb számait és a fejlesztési terve-
ket. A nagy érdeklődésre számot 
tartó eseményen készültek felvétele-
ink.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt ki a vá-
rosban működő civil szervezetek számára. A pályázati felhívás és a pályázati adatlap 
(kézi és gépi kitöltési lehetőséggel) letölthető a dunaharaszti.hu honlapról. 
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Szeretném a figyelmét kérni és felhívni a 
város két óvodájában zajló példaértékű 
„ kezdeményezésre!
Február 17.-én izgatottan gyülekeztek 
szülők, gyerekek, nevelők a 
művelődési házba.. A Szivárvány és 
a Százszorszép Óvoda elhatározta, 
hogy hagyományteremtő rendezvényét 
a Szülők bálját” megtartja, s annak 
bevételét az óvodai könyvtárak 
kialakítására fordítja A gyerekek 
kedves, fegyelmezett, látványos táncát 
zongorán kísérte Hermann Tibor, 
Tóth  Denissza csodálatos  énekhangja 
pedig   lenyűgözött valamennyiünket. 
A Valahol Európában A zene az kell c. 
dalára a gyerekek különböző egyszerű, 
de elegáns formátumokban táncoltak. 
Természetesen a hálás publikum 
vissza tapsolta őket   s a ráadás igazi 
meglepetés volt. A csodálatos dalt 
jelelve „hallgathatta”, nézhette a 
közönség. Azután a második dal is 
meglepetést hozott. A két kis szólista, 
Lányi Viktória és Horváth-Gutai 

Boglárka Legyetek jók, ha tudtok c. 
dala nemcsak a gyerekek saját szüleit 
varázsolta el, hanem mindnyájunkat. 
Megható volt. A szemekben könny 
csillant!  Gratulálok a gyerekeknek 
és a betanító kollegáknak. Ezután 
következtek, a méltán ezt a hivatást 
választó óvónénik, dadusnénik a 
Százszorszép Óvodából. Előadásuk tele 
volt humorral, önmagukat sem kímélő 
vicces történetekkel. Remek,  az óvodai 
életből,   a gyerekek által elmesélt a 
sok esetben a szülőknek tükröt tartó 
eseményekről értesülhettünk. Kacagott 
az egész publikum. Igazi humorbomba 
volt a Szivárvány Óvoda gárdája. Egy 
óvodai napot mutattak be, amikor is a 
gyerekek egymással élcelődve, egymást 
túllicitálva dicsekedve játszottak. A 
vicces huza-vona mindennapi esemény 
az óvodában, de ahogy ezt az óvónénik 
előadták frenetikus volt. Mindannyian 
remekül helytálltak, de ki kell emelnem 
az ötletgazdát Judit nénit és Csilla nénit, 
akik nem hazudtolták meg önmagukat. 

Klári néni szerényen mindkét csapatban 
részt vett. Fergeteges előadásaikat 
még sokáig nem fogjuk elfelejteni. 
A produkciók után kezdődhetett a 
buli,  Kovács Miklós szolgáltatta a 
zenét. A gyerekeket a szülők haza 
vitték, de ők vissza jöttek, s most már a 
felnőttek tánca következett. Nagyszerű, 
derűs hangulatban ropták a retró 
dallamokra. Mindenki vidám, elégedett 
és boldog volt! Éjfélkor a tombola 
tartotta izgalomban a társaságot. Sok 
értékes felajánlás érkezett   a város 
vállalkozóitól és a szülők részéről is. A 
fődíj Andrásik Sándor képviselő által 
felajánlott Tv készülék volt. Lassan haza 
készülődött a társaság A hálás szülők 
nem mulasztották el megköszönni 
Klári néninek ezt szép estét. Odakinn 
szakadt a hó, jótékonyan betakarva a 
házakat, a parkoló autókat. Senki sem 
zsörtölődött, nem lett volna méltó 
ehhez a csodálatos  estéhez .
Köszönjük Százszorszép, köszönjük 
Szivárvány
Köszönjük Klári néni!

CSAPÓ…
F:M:

Hagyományteremtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunaharaszti Város közigazgatási 
területén, menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés közszolgáltatási 
szerződés keretében történő ellátásáraA 
közszolgáltatási szerződés időtartama: 
2018. június 1-jétől 2023. május 31-ig.
A pályázati kiírás ára: 50.000 HUF + 
ÁFA. A pályázati kiírás megvásárlása 
a pályázat benyújtásának feltétele. 
A pályázat benyújtásának helye és 
határideje, a pályázat felbontásának 
helye és időpontja: JURATIO Zrt. 
székhelye (1031 Budapest, Monostori 
út 34.), 2018. május 15. 11.00 óra. 
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2018. január hónapban 
elhunytak neve és élet-
kora
Baranyai Levente élt 54 évet

Behány Ferenc  élt 75 évet

Boros Zoltán István élt 61 évet

Csengeri Jenőné élt 76 évet

Fenyvesi László  élt 76 évet

Forgách Ferenc  élt 91 évet 
(2017 decemberében hunyt el)

Földes Szilárd  élt 42 évet

Golcs László  élt 72 évet

Győri József  élt 69 évet

Horváth József  élt 80 évet

Kiss István  élt 54 évet

Leitheizer Henrikné élt 89 évet

Maglódi István György élt 64 évet

Mészáros Istvánné élt 94 évet

Nagy László Márton élt 81 évet

Scholcz Kornél  élt 47 évet

Szabó Irén  élt 90 évet

Szemőkné Horváth Piroska 

   élt 66 évet

Szmik Lajos  élt 54 évet

Társi Miklósné  élt 74 évet

Tolnai Ferencné  élt 91 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon roko-
noknak, barátoknak, ismerősöknek, 
akik Golcs László búcsúztatásán részt 
vettek és fájdalmunkban osztoztak.
     

Gyászoló Család

2018-ban is örömmel fogadja az adó 1 
%-ok általi hozzájárulásaikat. Tevé-
kenységünkkel az intézményben folyó 
pedagógiai munkát támogatjuk, így ab-
ból közvetlenül részesülnek gyermekeik 
a mindennapokban. 
A 2017-es év néhány jelentősebb kiadása: 
anyák napi ajándékok és virágok, balla-
gó tarisznyák, kreatív eszközök és anya-
gok, dekorációk, udvari játékok, az Őszi 
játszóház és az óvoda évfordulójának 
finanszírozása, babakonyhai bútorok a 
csoportokban, az adventi vásár anyag-

költsége, karácsonyi játékvásárlás a 
csoportokban és nagy örömünkre a pa-
pírgyűjtések bevételéből megrendelhet-
tük régi vágyunkat, a hintákat mindkét 
udvarrészre! 

Köszönjük megtisztelő támogatásukat, 
segítségükre a továbbiakban is számí-
tunk! 

Adószámunk: 18670859-1-13

A Dunaharaszti Napsugár Óvodáért Alapítvány 

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!
2018. januárban szüle-
tettek névsora
Fekete Adél   01. 03.

Kalotaszegi Réka  01. 04.

Szijjártó Zoé   01. 05.

Fodor Sarolta   01. 07.

Vastag Henriett   01. 09.

Molnár Luca   01. 10.

Molnár Misa   01. 10.

Papp Dominik   01. 11.

Leéb Lorena   01. 13.

Gyulai Mihály   01. 13.

Toma Hanna Vanda  01. 17.

Toma Mimi Ildikó  01. 17.

Csenkey Dalma   01. 18.

Kiss Krisztina   01. 18.

Juhász-Tóth Dorka  01. 19.

Gavaldi Olívia   01. 20.

Trubin Tamara   01. 20.

Marosi Mia   01. 21.

Szita-Katavics Kornél  01. 21.

Burger Bíborka  01. 22.

Jaskó Szonja Lola  01. 23.

Kovács Natasa  01. 23.

Tóth Adél   01. 23.

Bálintfi Gerda   01. 24.

Glodeanu Zalán  01. 29.

Kiss Aurél   01. 29.

Tóth Bertalan   01. 29.

Közélet
Dunaharaszti - 2018. február20
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Torma Róbert nemzetközi mester 
a IV. Dr. Bencze László Emlékverseny 
győztese
A  Dunaharaszti MTK 2017. decem-
ber 27-30-ig már a negyedik versenyt 
rendezte a klub egykori kitűnő játé-
kosa, Dr. Bencze László emlékére. A 
Dunaharaszti József Attila Művelődé-
si  Ház, amely a versenynek otthont 
adott, közel 60 éve a dunaharaszti 
sakkélet fellegvárának számít. Itt zaj-
lanak a csapatbajnoki mérkőzések, a  
csütörtöki edzések, valamint a külön-
böző versenyek. A szponzorok töretlen 
lendülettel támogatják ezt a versenyt. 
Bencze Norbert, Dr. Bencze László fia 
adja a díjakat, a Dunaharaszti Önkor-
mányzat biztosítja a termet és a sakk 
szakosztály fedezi az egyéb költsége-
ket. A megnyitón Schubert Gyula, a 
DMTK ügyvezető elnöke emlékezett 
meg Dr. Bencze Lászlóról. Elmondta, 
hogy gyorsan beilleszkedett a szakosz-
tály életébe. Közvetlen viselkedésével 
nagyon sok barátot szerzett, 1993-tól 
2014-ig volt a csapat meghatározó já-
tékosa.  Az ünnepségen Solymosi Lász-
ló, a Pest megyei Sakkszövetség elnö-
ke is köszöntötte a résztvevőket és a 
legnagyobb elismerés hangján szólt a 

DMTK sakk szakosztályáról. Kiemel-
te, hogy a szakosztály a versenyek ren-
dezését is szívügyének tekinti.Az idei 
nemzetközi versenyre rekordszámú, 49 
sakkozó jött el, köztük Örményország-
ból, Írországból, Szlovákiából és Ro-
mániából. A legfiatalabb és legidősebb 
játékosok, Tóth Lili (8 éves) és Papp 
László (74 éves) között 66 év volt a 
korkülönbség.  Külön érdekességnek 
számít, hogy valamennyi korábbi győz-
tes, Mészáros András, Szalánczy Emil 
és Torma Róbert is asztalhoz  ült.A 
verseny hét fordulós svájci rendszer-
ben került lebonyolításra. Torma Ró-
bert jól játszott, de ennek ellenére 
csak kiélezett és szoros küzdelemben 
sikerült tavalyi elsőségét megvéde-
nie. Azért is volt nagyon nehéz dolga, 
mert a fiatalok, Szabó Márton Mihály, 
Kökény Norbert és Markos Ádám hi-

hetetlenül sokat fejlődtek az utóbbi 
évben. Éles küzdelemben alakult ki a 
végső sorrend. Az első hat helyezett 
pénzdíjazásban, a kategória győztesek 
pedig tárgyjutalomban részesültek.A 
záróünnepélyen a versenyzők a díjakat 
Kulcsár Ferenctől, a DMTK elnökétől 
vehették át. 
A verseny végeredménye: 
1. Torma Róbert (DVTK)  6 
pont, 2-4. Szabó Márton Mihály  
(Esztergomi SC), Finsz-
ter Máté (SZESE Győr), Kö-
kény Norbert (DMTK) 5,5, 5-6.  
Németh Zoltán (Magyar Sakkvilág), 
Szalánczy Emil (Szigetszentmiklós) 5 
pont.
Értékes különdíjakat kaptak: 
Kovács István (DMTK), Khechumyan 
Gagik (ARM), Palczert Botond 
(Barcza Gedeon SC), Baski Barnabás 
(DMTK), Erky Tamás (SZESE Győr),  
Reviczki Roland (Szentendrei 
SISE), Tóth Nikoletta (Barcza 
Gedeon SC), Papp László  
(Pestszentimre SK), Firnigel  János 
(DMTK), Tóth Lili (Nagykáta SE)
Fazekas György nemzetközi verseny-
bíró a korábbiakhoz hasonlóan, most 
is kifogástalanul látta el a versenybírói 
teendőket.

Schubert

Sakk

Február 17 – 18-án került megrendezésre a kétnapos 
Regionális fedettpályás verseny a Nemzeti Lovardában. 
Dunaharaszti, de legfőképpen Vajda Laura szempontjából 
remekül sikerült ez a rangos díjugrató verseny, hiszen 
mindkét napon bajnok lett. Szombaton 100 cm-es 
magasságon, 77 indulóból, vasárnap 105 cm-es magasságon, 
61 indulóból lett 1. helyezett.

Újra nyeregben

Ruhaosztás
Ingyenes ruhaosztást és ruha-átvételt tartunk március 9-én és 16-án (pénteken), 16.30-18.00 óráig a karitász-boltban 
(a Fő út 73-ban, a Szent István Főplébánia mellett). Hagyatékot, időseknek ruhát –helyhiány miatt - nem tudunk 
átvenni, és mert nincs igény rá. A hagyományos, nyári karitásztábor július 30 - augusztus 3. (hétfőtől-péntekig) lesz 
a Szent István Plébánián.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket: Szent Erzsébet Karitász
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Valóra váltjuk a jövőt. 

www.volkswagen.hu

Az új T-Roc motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása:  
5,0–6,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 116–155 g/km. Az üzemanyag-
fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK 
rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra.  
Az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal 
szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását.  
Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek a gépkocsin 
használt kerekek/gumiabroncsok függvényében változhatnak. A képen 
látható gépkocsik extra felszereltséget tartalmazhatnak.

Az új T-Roc. Távolság- és sávtartó, valamint 
Front Assist környezetfigyelő rendszerrel szériában.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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