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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Ne váljon áldozattá!

Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról és
a trükkös lopásokról
Az „unokázós” csalásokról
Egyedülálló időskorúak a célpontjai az újra és újra felbukkanó csalóknak. Az „unokázós” módszer lényege, hogy a
késő esti, éjszakai órákban felhívják a kiszemelt áldozatot
az alábbi színlelt indokokkal:
Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt pénzre van szüksége.
Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni.
A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak
pénzért cserébe engedik szabadon.
Életmentő műtétet kell végrehajtani az unokán, vagy más
hozzátartozón.
Nagyon gyakran a telefonhoz hívnak egy magát „rendőrnek” kiadó személyt is, aki megerősíti az idős embertr abban, hogy valóban megtörtént a baleset, vagy műtét, ezzel
erősítve az idősben azt, hogy mindenképpen segítenie kell.
Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idős embert
arra, hogy minden pénzt, ékszert, értéket átadjon a telefon
után nem sokkal érkező közvetítőnek, aki elhiteti magáról,
hogy jó barát, ismerős, és már viszi is a zsákmányt.
Az efféle csalásokra is igaz az, ami a legtöbb bűncselekményre, hogy könnyebb megelőzni, mint felderíteni. Ezért
felhívjuk az idősek figyelmét arra, hogy a gyanús éjszakai
telefon esetében kételkedjenek, kérdezzenek, igyekezzenek
minden lehetséges eszközzel meggyőződni a hallottak valóságtartalmáról, értesítsék a rendőrséget, ha feltételezhető,
hogy csaló van a telefon másik végén, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá.
A rendőrség azt tanácsolja, hogy hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a bűnelkövetési módszerekre, és mondják
el nekik a rendőrség tanácsait:
Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják.
Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon vagy személyesen
jelentkező idegenekben!
Ha gyanús telefonhívást kapnak, haladéktalanul vegyék fel
a kapcsolatot unokájukkal, hozzátartozójukkal, mert ezzel
tudják ellenőrizni a hívás valóságtartalmát.
Soha ne adjanak át pénzt, vagy más értéket idegenek számára!
Bűncselekmény gyanúja esetén értesítsék a rendőrséget!
Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz
kapcsolódnak.
A trükkös lopásokról
Mindennapjaink jelenségévé vált az a fajta bűnelkövetési
módszer, amikor időskorúak lakóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle hivatalos személynek kiadva magukat, hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel (ELMŰ,
vízóra leolvasás, gázóra leolvasás…stb.) bejutnak a lakásba
és a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket.
A legfontosabb, hogy óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be őket lakásunkba!
Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, egy
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rokon. Amennyiben a hívatlan vendég már akaratunk
ellenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül.
Amennyiben kellő határozottsággal lépnek fel, vélhetően meghátrál, és távozni
fog. A „vendégtől” mindig
kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával együtt.
Az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések során
az elkövetők azt használják
ki, hogy az idősek jószívűek, olykor hiszékenyek is, a figyelmük könnyen elterelhető, és gyakran élnek egyedül.
Hasonló esetben kérjük, vegyék figyelembe, hogy a biztonságunk nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal
és körültekintéssel!
Mit tegyen, ha idegen érkezik?
Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába! Ha ez mégis
elkerülhetetlen, akkor soha ne hagyja őt egyedül egyetlen
pillanatra sem!
Az Önhöz becsengető idegenekkel kapcsolatban mindig
legyen óvatos! Előfordul, hogy hivatalos vagy hasonló személynek (postás, újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leolvasó) adják ki magukat csalók, vagy házaló árusként,
bajba jutott személyként segítséget kérve próbálnak bejutni a lakásokba!
Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos, ha nagy
címletű pénzből kell visszaadnia, nehogy hamis bankjeg�gyel fizessenek Önnek!
További bűnmegelőzési tanácsok:
Ha elutazik, kérje meg az Ön mellett lakókat, hogy ügyeljenek a lakására, ürítsék a postaládáját!
Használják ki a közösség erejét a biztonságuk növelése érdekében!

Amennyiben mégis bűncselekmény
áldozatává válna:

Kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan
ingyenesen hívható 107-es, illetve a 112-es
segélykérő számon.
Forduljon bizalommal és hívja az Áldozatsegítő
Szolgálat ingyenesen hívható zöld számát: 06 80
244 444
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A Képviselő-testület 2018. március 26-i ülése
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a jelenlévőket
és a televízió nézőit, majd ismertette a napirendi pontokat:
Sürgősségi előterjesztések:
I. Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
II. Árnyas utca rendezése
III. Döntés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről
IV. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest Megye területén
V. A Dunaharasztin áthaladó HÉV-vonal fejlesztésének
támogatása
Eredeti napirendi pontok:
1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 28.) számú rendelet módosítása
2. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 15/2015.
(XII. 4.) rendelet módosítása
3. Dunaharaszti Városi Bölcsőde bölcsődei gondozási díj
felülvizsgálata
4. Dunaharaszti Város 2017. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése
5. Megállapodás a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági
Koncepció 2018. évre vonatkozó végrehajtásáról
6. Városi térfigyelő kamerarendszer működtetése
7. Dunaharaszti Szivárvány Óvoda alapító okirata
8. A Dunaharaszti Városi Könyvtár 2018. évi Munkatervének elfogadása
9. A Pénzügyi Bizottság beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról
10. A Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi
Bizottság 2017. II. féléves beszámolója
11. DMTK beszámolója a 2017-ben végzett munkájáról
12. Kisduna TV beszámolója a 2017-ben végzett munkájáról
13. Beszámoló a folyamatban lévő peres ügyekről
Ezt követően a Polgármester úr beszámolt a két
ülés között eltelt időszakban történt eseményekről:
- A Képviselő-testület 103/2017. (X. 30.) sz. Kt. határozatával
felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdeményezze a DHRV
Kft. taggyűlése előtt a gazdasági társaság végelszámolással
történő megszűnését. Bíró Vencel ügyvezető az elmúlt héten tájékoztatott arról, hogy a Buda Környéki Törvényszék a
7.Fpk.908/2017/5. számú végzésével elrendelte a Kft. felszámolását. Felszámolónak a Configuro Kft-t jelölte ki, a felszámolás
kezdő időpontjaként 2018. január 17. napját határozta meg. A
felszámolási eljárás megindítását Borbély Ferenc kezdeményezte, akinek a Ráckevei Járásbíróság 6.P.21.613/2012/57. számú
jogerős ítélete alapján összesen 5.210.561,- Ft kártérítési-, per- és
eljárási költségigénye áll fenn a gazdasági társasággal szemben.
Tekintettel arra, hogy a társaság vagyona jelentősen meghaladja
a követelést, a kielégítésnek – a jogerős bírósági végzés átvételét
követően – nem lesz akadálya.
- A téli időjárás végeztével megkezdtük az utak kátyúzással történő helyreállítását. A MÁV-Alsó területen a kipergéssel keletkezett úthibákat a kivitelező garanciális vállalással kijavítja majd, ezekre a munkákra legkésőbb május
folyamán kerül majd sor.
- A Magyar utcai vasúti átjáró MÁV-Alsó utcai területrészét 200 m2-en új aszfalt burkolattal láttuk el, igen rossz
állapotára való tekintettel.

- A Sport-szigeti parkerdő területén a fák veszélytelenítő
gallyazása megtörtént.
- Kitűzésre került a Városi Sportcsarnok műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdése, illetve benyújtásra
került a használatbavételi engedély megszerzésére irányuló
kérelem.
- Aláírtuk a Dunaharaszti Felnőtt Orvosi Rendelő bővítésére benyújtott pályázat Támogatási Szerződését.
- Megkötöttük a Városi Bölcsőde új tagintézménye építésének kivitelezési szerződését, illetve átadtuk a munkaterületet a Vállalkozó részére.
- A Városi piac területén folyamatban van a vasút felőli
kandeláber sor meghibásodott föld alatti elektromos vezetékeinek cseréje, térburkolat bontással és helyreállítással.
Várható befejezés 2018. április 6.
I. A Képviselő-testület elfogadta a Helyi Építési Szabályzat módosítását.
II. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy az Árnyas utca a HÉSZ szerinti rendezéséhez szükséges eljárásokat folytattassa le
és a 0101/6, 0101/83 hrsz-ú, valamint a 9000/2, 9001/1,
0101/84, 0101/87, 0101/88, 0101/89 tervezett helyrajzi
számú ingatlanok között a tulajdonosokkal a kisajátítási
eljárást elkerülendően kössön csereszerződést. A szerződéssel Schuszter Péter Örs a 0101/83 hrsz-ú önkormányzati
ingatlanban 1325 m2-nek megfelelő tulajdonrészt szerez az
ingatlan délkeleti oldalától párhuzamosan meghatározott
területsáv használati jogával.
III. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2018. április 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időre kösse meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést az ÉTH
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft-vel (székhelye: 2030 Érd, Sas utca 2., cégjegyzékszáma: 13-09-160121,
képviseli: dr. Balog Anna ügyvezető).
IV. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest Megye területén” című pályázaton indul (PM_ONKORMUT_2018) a Temető utca (641
hrsz.) felújításával és korszerűsítésével. Saját forrásként az
Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a 8. sz. Tartalék
melléklet V/4 soron bruttó 64.000.000,- Ft-ot biztosít.
V. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a településen átmenő HÉV-vonal fejlesztésével kapcsolatban a
következő állásfoglalást teszi:
1. A település lakosainak érdeke, hogy a települést érintő
HÉV-közlekedés hosszú távon is biztosított legyen. Támogatjuk, hogy további fejlesztések történjenek a hatékony és
minőségi kötöttpályás közlekedés terén.
2. Javasoljuk, hogy készüljön a település és a vele határos
HÉV-területekre vonatkozó ingatlan-rendezési terv.
3. Fontosnak tartjuk a településkép szempontjából meghatározó, több mint százéves HÉV-állomás épületének megőrzését, és az épület jelenlegi homlokzati megjelenésének
megtartását.
4. A település társadalmi életében mindig is meghatározó
szerepet játszott a HÉV-közlekedés. Erre való tekintettel
is fontosnak tartjuk a – hagyományápolás szempontjából
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különös jelentőséggel bíró – HÉV nosztalgia járatok működtetését.
1. A Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi költségvetés
módosítását.
2. A Képviselő-testület módosította az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet 4. és 6. mellékletét új
védőnői körzet kialakítása miatt.
3. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat által végzett szolgáltatások díjairól szóló
17/2017. (XI. 3.) rendeletének 13. sz. mellékletében szereplő gondozási díjat jelenleg nem módosítja.
4. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dunaharaszti Város Önkormányzata, a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a nemzetiségi
önkormányzatok 2017. évre vonatkozó éves összefoglaló
belső ellenőrzési jelentését.
5. Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági
Koncepció alapján a Dunaharaszti Város Önkormányzata
és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság között 2018. április 1-től 2019. március 31-ig terjedő időszakra megkötendő
megállapodást. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
6. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a város
közigazgatási területén, közbiztonsági, illetve bűnmegelő-
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zési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon
képfelvevőket üzemeltet, és azokkal felvételeket készít. A
képfelvevők elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről jelen határozat mellékletében foglaltak szerint dönt. Felhatalmazza a Polgármestert,
hogy intézkedjen a Dunaharaszti Polgárőrséggel megkötendő együttműködési megállapodás megkötése felől, ami
alapján a képfelvevő eszközök által rögzített képek megfigyelésében a polgárőrök közreműködhetnek.
7. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosító
okiratát, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát
jóváhagyja.
8. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dunaharaszti Városi Könyvtár 2018. évi Munkatervét.
9. és 10. A Képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság beszámolóját.
11. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dunaharaszti Munkás Testedző Kör(DMTK)
2017. évről szóló beszámolóját.
12. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KisDuna Televízió 2017. évről szóló beszámolóját.
13. A Képviselő-testület elfogadta a peres ügyekről szóló
beszámolót.

A MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS KÉPEKBEN

Fotó: Teszár Ákos
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Dunaharaszti Városi Könyvtár

Áprilisban is folytatjuk helyismereti sétánkat: 130 éve született Havasi
András (Dunaharaszti, 1888. november 11- Dunaharaszti, 1945. március
24.), dunaharaszti községi bíró, kovácsmester. Havasi András édesapja
Gyónról jött, ott ma is élnek Havasiak. Azt írja Dr. Helméczy Mátyás
helytörténész, hogy „A fiatal Havasi
András (a képen az első sorban középen áll) kovácsmesterségét Budapesten tanulta, majd több külföldi városban is járt, hogy mint segéd képezze
magát. 1909-ben önállósította magát,
emellett jelentős mezőgazdasági birtokkal is rendelkezett. A világháború
után bekerült a képviselő-testületbe,
majd a 1928-ban az Ipartestület elnökévé választották.” Havasi András
mert álmodni, jövőt álmodni Dunaharasztinak. Jövőt álmodni Dunaharasztinak annyit jelentett, mint életre
kelteni a nagyközség álmát. A gyönyörű Kis-Duna mellett fekvő település építését, fejlesztését a „megálmodott-megtervezett” irányba. Ehhez az
erőt az itt élők közös akarata, szolidaritása adta. Az ő elnöksége alatt épült
az Ipartestület épülete: Havasi András
példamutatása sarkalta a többi iparost
is arra, hogy az építkezés költségeit –
természetben – ők vállalták, mindenki
beleadta azt, amit csak tudott az
építkezésbe. Így nem került pénzbe az
Ipartestület szép házának fölépítése,
(amely modernizált formában a mai
napig áll az Iparos utca sarkán). 193036-ban és 1940-45 között a nagyközségi bírói tisztet is betöltötte Havasi
András. Közéleti tevékenységével,
példamutató életével, a nagyközségre,
a nagyvonalú vállalkozókra, a tisztes
munkásokra, a közösségi lelkületre,

összefogásra, együttműködésre buzdító jelentős befolyást gyakorolt. Fontos
szerepet játszott például a Hősök-ligete terveinek megvalósulásában is.
A nagyközségi bíró szavára tízezer
köbméter földet szállítottak a harasztiak a korábban pocsolya, szúnyogos
libaúsztató medrébe, hogy megvalósuljon a terv: méltó emlékhelyet állítsanak a szép, gondozott település
közepén a helyiek a világháborúban
elesett – idegen hantok alatt nyugvó – 150 haraszti honvédnek. Havasi
András ebben a munkában is előljárt
példamutatásával, ő is hordta saját
lovasszekerével a földet, töltötte fel
a többiekkel együtt a mocsarat. A
Hősök-ligetének a „Sebesült katona”
szobra – amelyet haraszti szobrász
alkotott, Delinszky Elemér – a bíró
javaslatára került a Fő útról a frissen
megépített Hősök parkjába. A hatalmas erőfeszítésből, összefogásból,
gyönyörű, rózsalugasos, virágágyásokkal tűzdelt, aranyhalas-medencés, 150
hársfával, árnyas sétányú park született, amelyet 1937. szeptember 26-án
Bornemissza Géza miniszer avatott
fel pompás műsor keretében, a végén
ezer fehér postagalamb lélegzetállító felröptetésével. (www.dhbiblio.
hu> Dh hősi Liget) A lánglelkű
haraszti bíróról utcát neveztek el az
Alsóvárosban. A 140 méter hosszú,
keskeny út a Szőlőhegy és a Szilágyi
utcákat köti össze. Havasi András
testvére, Havasi János a Kossuth Lajos utcai Havasi és társa-Schuszter
mintaasztalos üzem egyik tulajdonosa
- szintén képviselő-testületi tag volt.
Köszönjük Havasi András fiának, Havasi Toncsi bácsinak az információkat
és a képet is!

Várjuk könyvtárunkba a szülőket
gyermekeikkel együtt! A könyvtárba-járás befektetés a jövőbe: 3 éves
korig a szülők sokat meséljenek, mert
akkor megvan az esélye annak, hogy a
gyermek jó olvasóvá válik. Ha ezt ad-

dig nem teszi meg, akkor a gyermeke
garantáltan nem fog olvasni. Hogy lehet úgy tanulmányokat folytatni? Mi
segítünk! Április 12-én 10-12.00 óráig
a „Dühöngő”-n lehetőségük van, hogy
a kisgyermekes szülők gyermekeikkel
együtt játékos-bábozós-papírszínházas formában ismerkedjenek gyűjteményünk legjobb, kicsiknek szóló olvasmányaival, meséivel, ringatóival.
A szebbnél-szebb könyveket, hangoskönyveket ki is kölcsönözhetik, hogy
otthon folytatódjon a varázslatos mesélés - igen-, a játszva tanulás!
Április 12-én délután 16-18.00 a varázslat itt is folytatódik: a Játékdélutánon kézműveskedhetnek, játszhatnak velünk a természetvédelem és az
újrahasznosítás jegyében. Örömtelivé
válhat az együttjátszás, hiszen a kicsi gyermeket és nagyobbat, nem is
kell tanítani, csak játszani a gyermek
előtt, ő figyel és rájön – hadd próbálkozzon, hadd ügyeskedjen és ráérez
az alkotás gyönyörűségére. Amit itt
készítenek a gyerekek haza is vihetik,
megajándékozhatják a családtagokat.
Könyv-ajánlónk: Daniel Ellsberg:

Végítéletgép (Budapest: Athenaeum,
2018) A memoár egy magas rangú
katonai elemző-kutató, egykori kormányzati tanácsadó munkája, amiben nyoma sincs a fikciónak. Daniel
Ellsberg – a Pentagon-iratok legendás
leleplezője – nem csak kivételes közelségből ismeri ezeket a folyamatokat,
de részese is volt bizonyos változásoknak, tagja volt a bizottságoknak,
amelyek például a kubai rakétaválságot kezelték. (Az, hogy akkor nem
ért véget a világ, tényleg inkább a
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vakszerencsének, mint a vezetők előrelátásának köszönhető.) A könyv
első nagyobb egysége az ennek során
szerzett tapasztalatairól szól, arról,
hogy a túlméretezettsége miatt is
értelmetlen nukleáris és termonukleáris fegyverkezés közben a döntési
folyamatok szabályozása mennyire
nem igazodott a kérdés súlyához.
A könyvből kiderül, hogy az emberi élet és civilizáció kiirtásához elegendő atomarzenál beindításához
akkoriban elég lett volna némi kommunikációs fennakadás, meg egy kis
félreértés. Arról, hogy a jellemzően
elnöki jogkörnek gondolt piros gomb
megnyomására sokaknak adtak lehetőséget… úgy, hogy erről a civil
lakosságnak semmiféle tudomása
nem volt. Könyve második részében
Ellsberg arra keresi – és találja meg
– a választ, hogy milyen előzményei
vannak/lehetnek a fentiekben leírt
emberellenes, az egész emberiség
végét jelentő lehetőségeknek. A választ a második világháború alatt
lezajlott folyamatokban találja meg.
Részletesen és dokumentumokra hivatkozva írja le, miként történt meg
az, hogy a képmutatás fenntartása
és az ellenség hibáztatása mellett a
civil áldozat „sajnálatos járulékos
veszteségből” legitim és titkolandó céllá változott. A szerző állítása
szerint Amerika szigorúan titkos,
embertelen nukleáris politikája ma
is érvényben van. Ez egy eszement
terv, amely halálos veszéllyel fenyeget mindannyiunkat. A korábbi
nemzetvédelmi elemző elsőként ír az
1960-as évek amerikai atomprogramjáról. Ha valaha megvalósulnak az
Eisenhower elnök ideje alatt készült
totális atomháborús tervek, az az
emberiség csaknem teljes kihalásához vezethet. Ellsberg figyelmeztet,
hogy a történelem legveszélyesebb
fegyverkezése folyik, és a Trump-adminisztráció csak folytatása a teljes
megsemmisüléshez vezető útnak. Bizonyítékokhoz hozzáférő magas rangú tisztviselő még soha nem írt ilyen
nyíltan a Kennedy-korszakban elfogadott nukleáris stratégiáról. Tisztában kell lennünk a lehetséges forgatókönyvek törvényszerűségeivel: ha
a színpadon feltűnik egy pisztoly, az
előbb utóbb el is fog sülni. Márpedig
a világpolitika deszkáin a termonukleáris támadóeszközöknél nagyobb
fegyver nem létezik, az olvasó pedig
ártatlan statisztaként csak nézheti,
megnyomja-e a gombot valaki.

Louise O’Neill: Te 
kerested a bajt
(Budapest, Tilos az Á, 2017) A könyv
főszereplője, Emma O’Donovan egy
kisvárosban nőtt fel, ahol mindenki
ismer mindenkit. Itt él Emma aki
más, mint a többi tinilány. Azt hiszi, hogy Ő a kiválasztott, mert gyönyörű és népszerű. Mindent megtesz azért, hogy ez így is maradjon.
Egészen addig tart ez így, amíg egy buliban minden megváltozik. Ezen az éjszakán teljesen átalakul az élete, mert
rossz döntések sorozatát követi el. De
ennek hatását csak később érti meg.
Másnap reggel a házuk teraszán ébred.
Fogalma sincs, hogyan került oda és
nem tudja, miért fáj minden porcikája.
De rajta kívül mindenki más igen. És
ettől elszabadul a pokol. Ez a könyv
széles korosztályt szólít meg. Az idősebbeknek gondolatébresztőnek kiváló, míg a fiatalabbaknak rávilágít
arra, hogy milyen könnyen fordulhat
rosszra az ember élete a másoknak
való megfelelés vágya miatt. Rá kell
ébredni arra, hogy ez sohasem éri
meg. Ajánlott korosztály: 16+

Felhívjuk mindazok figyelmét, hogy
akik szeretnék megismerni a székely
rovásírást, kérjük jelentkezzenek a dhbiblio@dhbiblio.hu elektronikus postafiókon keresztül.

Áprilisban Mini Galériánkban Horváth Csaba illusztrált költeményeiből nyílik kiállítás. Április 5-én
18.00-tól a 180 éve elhunyt Kölcsey
Ferencre emlékezünk Dr. Reisinger
János irodalomtörténésszel.
19-én 18.00-tól tartjuk a Költészet
Napja ünnepét Horváth Csaba és
Kopjás Éva művészházaspár szereplésével. Horváth Csaba, az idén 58
esztendős protestáns költő, legutóbb
hat éve volt a könyvtár vendége.
Akkor „VERSBE ZÁRT TITOK”
című kötetét mutatta be közönségének. Míg Ő emlékképeit idézte és
verseit mondta el, felesége Kopjás
Éva oratórium énekművész, magyar
népdalfeldolgozásokkal ékesítette a
műsort.
Az április 19-i előadás főhajtás a
nagy elődök csodálatos életműve
előtt lírai miniatűrökben és lélekrezgető prózában, valamint ízelítő Horváth Csaba készülő második kötetéből néhány vers megmutatásával. A
műsort városi zeneiskolánk korábbi szolfézstanára, a Magyar Rádió
Énekkarát évtizedeken át szolgáló
szoprán; Kopjás Éva református dícséret-éneklése gazdagítja majd. A
18 éve Dunaharasztin otthont találó
házaspárnak két gyermeke van. Ők
már önálló életet élnek. Éva Franciska kertésztechnikus. Férjével és kislányukkal; Lujzával, Szigetszentmiklóson élnek családi házban. Dániel
Csaba református lelkész. A tököli
gyülekezet lelkipásztora. Minden érdeklődőt izgalommal és nagy szeretettel várnak.
Később folytatjuk Dél-Afrikáról szóló
sorozatunkat a Szabó Ági - Pálinkó
Bálint házaspár élménybeszámolójával.
Tisztelettel várjuk az érdeklődőket:
www.dhbiblio.hu ; dhbiblio@dhbiblio.hu ; 06-24-531-040
Köszönjük Fekete Ferencné könyvajándékát! Köszönjük Kulcsár Ferenc
üvegablaktapétázását!
Köszönjük
Kelevéz Ágnes és Dávidházi Péter
történészeknek a műveiket!
Köszönjük az Önök által 2017-ben
felajánlott adó 1%-ot! Ismét kérjük,
hogy 2018-ban is tegyék ezt meg a Dunaharaszti Városi Könyvtár 2330
Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b,
adószámunk: 1674601-2-13 - javára.
Köszönjük!
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Képek a Laffert Kúria és a Művelődési Ház életéből
TAVASZI PROGRAMAJÁNLÓ

A nagy sikert aratott márciusi prózai estek után ismét
zenével és képzőművészeti alkotásokkal várjuk kedves látogatóinkat a Laffert Kúriában.
Április 1-jén, húsvétvasárnap 17 órakor ünnepi hangversennyel készülünk a Laffert Kúriában. A FORMABONTÓ
bérletes koncertsorozatunk befejező részeként Bizják Dóra
és Zentai Károly zongoraművészek a vonósnégyes Strucz
Quartettel kiegészülve biztosítanak a hallgatóságnak kiváló zenei élményt. A hónap idusán, 15-én, vasárnap 17
órakor muzsikával köszöntjük a tavaszt is, a Magyar Virtuózok Kamarazenekar és sztárvendégeinek hangversenyére
várjuk a komolyzenét kedvelőket.
Áprilisban a művészet más ágainak is teret adunk; 12-én,
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola városi szavalóversenyével ünnepeljük meg a Költészet napját.
A képzőművészet jegyében nyitjuk meg Ambrus Ferenc kiállítását április 13-án, pénteken 17.30 órakor. A művész
hosszú évtizedek óta él Dunaharasztin. Az 1970-es évektől
számtalan képet festett a Képcsarnok Vállalat megrendelésére. Festményei eljutottak Ausztriába, Németországba
és Kanadába is. A kiállítást Háló Gyula költő, baptista
lelkész nyitja meg, közreműködik Szemerédi Betti. A tárlat
május 23-ig lesz látogatható.
Ambrus Ferenc kiállítása után a diákoké a kiállítótér: a
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete rajzversenyének kiállítását tekinthetik meg látogatóink, amelynek
megnyitója és eredményhirdetője április 27-én, pénteken
17 órakor lesz az Atelier-ben.
Szokásunkhoz hűen idén is hangversennyel köszöntjük az
édesanyákat. Molnár György Líra-díjas harmonikaművész
triója köszönti az anyukákat és kísérőiket egy könnyed melódiákat, slágerfeldolgozásokat, klasszikus darabokat tartalmazó műsorral május 6-án, 17 órakor.
És ha már május, ismét családi délután a Nádor Egyesü-

lettel! 13-án, vasárnap 15 órától meseszínházzal és kézművesfoglalkozással, játékkal várjuk a családokat.
A József Attila Művelődési Házban április 18-20. között a
világot jelentő deszkákon ismét új produkcióval rukkol elő
a Terembura színjátszó társulata. Másnap, 21-én már a
polgármesteri bálnak adunk otthont, egy hét múlva 28-án
pedig a Székelybálra kerül sor.
Május 5-én a Római Katolikus Egyházközség zenés-táncos
jótékonysági estjét rendezik meg a Rákóczi-ligeti templom
építésének javára, 12-én pedig a Német Nemzetiségi Önkormányzat nagyszabású kórustalálkozójának ad helyet
intézményünk.
Gábor Tamás Péter, Gáll Sándor

Angyaldúc - Csollák Mihály kiállítása
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Reflektorfényben: Geszti Péter

Húsvéti játszoház

Húsvéti játszóház

Pár-beszéd Vágó Pirossal és Bredák Alexandrával

Március 15. Rajkovits Károly sírjánál
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A kereszténység nagyjai
Tisztelt Olvasóink, új sorozatot indítunk a fenti címmel.

Dietrich Bonhoeffer
1906-ban született Breslauban, a mai
Wroclawban. Apja híres ideggyógyász
és pszichiáter volt. A család nem sokkal Dietrich születése után Berlinbe
költözött. A tehetséges Dietrich 21
éves korára elvégezte a teológiát és
doktori fokozatot szerzett, majd a
berlini egyetemen tanított. Lelkészi

szolgálatot vállalt Spanyolországban,
majd egy évet az USA-ban töltött
ösztöndíjasként. Külföldi élményei
meghatározóak lettek számára. Nagy
tudása, mély istenhite szenvedélyesen
vezette az igazság keresésére. Nem
volt ez másként sem, mikor 1933-ban
Hitler hatalomra jutott Németországban. Ekkor Londonban végzett
lelkipásztori szolgálatot, de úgy érezte otthon nagyobb szükség van rá.
Hazatért Németországba és bekapcsolódott a Hitvalló Egyház harcába.
(Ez a mozgalom a behódolt egyház
ellenében igyekezett a biblikus hitet
tartani az emberekben.) Több külföldi útján igyekezett támogatókat
szerezni az ellenálló munkájához,
ahol barátai igyekezték meggyőzni,
hogy maradjon a szabad nyugaton. Ő
mégis hazatért, ahol számtalan megpróbáltatás várt rá. Megszervezte az
illegális lelkészképzést, (szigorúan
biblikus alapon), majd lelkiismerete
szavára, részt vett egy Hitler ellenes
összeesküvésben. 1943-ban letartóztatták, eleinte Berlinben volt, majd
1944. július 20.-a után koncentrációs
táborba vitték. és április 9-én közvetlenül a szövetséges csapatok megékezése előtt kivégezték. Fogolytársai
úgy emlékeztek rá, hogy úgy jártkelt a börtönben, mint egy várúr.

Nem hagyta magát megfélemlíteni
a barbár zsarnokságtól. Élete utolsó
szakaszában, már a halálos ítélet birtokában tudott, kicsempészett levelében ezt a verset írta:
„Áldó hatalmak oltalmába rejtve
Csak várjuk békén mindazt ami jön.
Mert Isten őriz híven reggel, este,
Ő hű lesz bármit hozzon a jövő.
Ha gyötri, bántja szívünket a régi,
És múlt napoknak terhe ránk szakad,
Megrettent lelkünk vigaszodat kéri,
Mit nekünk szerzett, Atyánk szent
Fiad.
S ha szenvedések kelyhét adod inni,
Mely színig töltött, keserű, s nehéz,
Te segíts békén, hálával elvenni,
Hisz áldva nyújtja hű atyai kéz.
És ha az úton örömöt adsz nékünk,
Ha szép napod ragyogva ránk nevet,
Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk,
Hogy életünket szenteljünk neked.
A csend köröttünk mélyen szerteárad.
Hadd halljuk meg azt a tiszta éneket,
Amely betölti rejtett szép világod,
Hol téged dicsér minden gyermeked.
Az evangélikus egyház hálásan őrzi
mártír teológusa emlékét!
Varsányi Ferenc

Megemlékezés az 1848-as forradalomról
elemekkel idézte meg a forradalom
hangulatát. A nézőtéren lévő tanulók nagy fegyelemmel és érdeklődéssel követték végig a megemlékezést,
s az előadás közben tapssal is kifejezték tetszésüket. A műsor létrejötte mind a diákok, mind a tanárok
részéről igazi csapatmunka volt. Ezúton is köszönjük Bordásné Nyári
Nikolett osztályfőnök és Zentai Éva
karvezető munkáját!
Molnár-Vigh Judit
humán munkaközösség vezető,
az ünnepség szervezője
A Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskolában március 14-én emlékeztünk meg az 1848-as forradalom
ifjú hőseiről. A műsort az 5. c osztály tanulói adták elő felkészülten,

lendületesen. Petőfi Sándor versein
keresztül mutatták be a forradalom
napjának eseményeit, táncoltak, sőt
dalra is fakadtak az énekkar közreműködésével. Az ünnepség látványos

A színvonalas megemlékezésről
Herceg Tamás 7. b osztályos tanuló
filmfelvételt készített, melyet iskolánk honlapján tekinthetik meg az
érdeklődők. .
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A népdaléneklési versenyek a tavaszt köszöntik

A Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola képviseletében már évek óta
szerettünk volna indulni énekversenyen, amely végül az idén február végén
és március elején sikerült is, rögtön két
helyszínen.
Kiskunlacházán már évek óta rendeznek területi népdaléneklési versenyeket.
Most három tanítványunk jelentkezett.
A februári pénteken nagy izgalommal
keltünk útra. Sajnos az időjárás nem
volt hozzánk kegyes, bőséggel havazott.
A kiskunlacházi iskolában viszont meleg fogadtatásban részesültünk. Az alsó
tagozatosok egy népmesét játszottak
el, majd a helyi kiskórus népdalcsokrot
énekelt. A versenyzők már türelmetlenül várták, hogy megkezdődjön a megmérettetés. Diákjaink két kategóriába

tartoztak, de egy helyen énekeltek. Így
mindenkit meghallgathattunk. Bizony
nagyon tehetséges versenytársak jöttek
el. Mégis Müller Maja 3. helyezett lett,
Budynszky Emília különdíjat kapott.
Mindketten a 8. b osztály tanulói.
Sok szeretettel gratulálunk nekik!
De várt ránk a következő héten egy
megyei forduló Cegléden. A „Tiszán
innen, Dunán túl” Megyei Népdaléneklési Verseny zsűrijei évek óta minősítik a népdalokat szívvel-lélekkel
éneklő szólistákat és csoportokat. Nagy
kihívás volt ez tanulóinknak, idén 350en jelentkeztek!
Itt is egy rövid műsorral hangolódtunk
rá a versenyre. Sőt, a közöséneklés teljesen feldobta a lányokat: először a verseny névadó népdala, majd az „Által
mennék én a Tiszán” című dal zengte
be a tornatermet több mint 350 torkból, hiszen a felnőttek is mind dalra
fakadtak.
A verseny bizony hosszú és kimerítő volt. A meghatározott szempontok
szerint összeállított népdalcsokrokat
(gyűjtők szerint, téma szerint vagy
földrajzi származási hely szerint) több
órán át hallgatták a zsűrik. Még ebédet is kaptunk a várakozás alatt. Két

órakor idegesen, fáradtan ültünk be a
tornaterembe, de az eredményhirdetés
még egy fél órát késett. Mit csinálhattunk? Énekeltünk!! Újra közösen, több
százan. Mindenkinek javaslom egyszer
ekkora közösségben énekelni!!! A lányokat is teljesen lenyűgözte. És a lányok:
Reich Lilla 6.b ezüst minősítés
Szabó Liliána 6.b bronz minősítés
Budynszky Emília 8.b bronz minősítés
Müller Maja 8.b bronz minősítés
Újra csak gratulálni tudok! És
köszönöm, hogy vállaltátok a hétvégi
versenyzést is!
Marosi Márta (énektanár)

1Est Nekünk Alapítványi Bál
2018. február 02-án iskolánk alapítványa, a Rákóczi-liget Gyermekeiért
Alapítvány megrendezte első szülői
bálját, az 1Est Nekünk Alapítványi
Bált. A bált a József Attila Művelődési Házban tartottuk meg, ahol a
terem, a színpad , mint háttér, hozzájárult a báli hangulat kialakításához.
A hangosításban Helméczy Ferenc
segítette a szervezőket, a rendet Szabó Lajos biztosította. Az alapítvány
munkatársainak szervezésben Kis
Enikő és Kurányi Anikó szülők segítettek a legtöbbet.
Az estet 19.00 órakor Czompa Gyula
igazgató nyitotta meg, majd a meghívott fellépők nagyon színvonalas műsora következett. A tanári produkció;
a LAVE két tánca; a Dance Feeling
és a Hardsteppers fantasztikus előadása; az iskola énekkarának két magával ragadó dala, amit Pénzes Katalin
tanárnő tanított meg; Matics Laura
társastánc csoportjának latin tánca,
majd a tanárnő két tánca; a 2.a osztályosok nagyon aranyos színdarabja,

amire Martinecz Katalin tanárnővel
készültek fel; Kollarics Milla és Jezsoviczky Balázs 6.a osztályos tanulók
versei; Szamay Kornél 3.a osztályos
tanuló népdalcsokra; és zárásul az
iskola Szélkakas színjátszó csoportjának vidám, táncos előadása együtt
olyan műsort alkottak, melyet a nézők is legalább annyira élveztek, mint
maguk a szereplők. A műsort vacsora
követte, amit a meghívott zenekar, a
Lobo Latino együttes hangulatkeltő
zenéje kísért. Vacsora után pedig fergeteges party vette kezdetét, ami hajnali kettőig tartott. Mindenki táncolt,
mindenki talált olyan zenét – vagy ha
nem, hát kért a zenekartól -, amit
szeretett. A táncot legjobban talán a
bálon részt vevő gyerekek élvezték. A
mulatságot kétszer szakítottuk félbe,
amikor tombolahúzást tartottunk. A
tombolanyereményeket helyi vállalkozók és magánszemélyek ajánlották fel,
s elmondhatjuk, hogy igen komoly,
értékes nyereményekkel gazdagodtak
azok, akiknek a szerencse kedvezett.

A hangulat fantasztikus volt, nagyon
jó volt látni, ahogy a szülők, gyermekeik, a pedagógusok és az iskola munkatársai, a meghívott vendégek és a
fellépők együtt táncolnak, nevetnek,
beszélgetnek ezen az estén, ahol közel
háromszázan voltunk. Jövőre újra
rendezünk bált!
Az Alapítványt ebben a tanévben és
a bálon sokan támogatták, akik a következők:
Adamcsik Nóci, Aqua-Land Termálfürdő Ráckeve, Best Pizzéria, Bóbita
Játékbolt, Club 19, DMTK Evezős
Szakosztály, Dock Masszázs, Drobili-
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chné Melinda, Fati és Sziszkó Csemege, Féliksz Zoltán, Flóra Market Virág
és Ajándék, Haj – Sza Szépségszalon,
Hajdú Andrea, Halász Hajnalka,
Herbahód Kft., Hugi Fodrászat, Ignácz János, Impéria Pizzéria, Kamilla
Optika, Kis-Duna Étterem és Panzió,
Kovács Liliána Krisztina Fundamenta
Személyi Titkár, KOZMOTEL GSM,
Krisztina Masszázs, La Maison, Lal-

lera Fagyizó, Manheim Squash Club,
ML-CAR, Mustaobasic Emil, Next
Shepherd Kft., NOZODO Autószervíz Kft., Orgona Kozmetika, Palotás
Gabi, Stark & Stark Autójavító és
Szolgáltató Kft., Step Utazási Iroda,
Svéger Fém Kft., SXL Ruhabutik,
Szabóné Kovács Éva, Szabó Lajos,
Szent Dorottya Gyógyszertár, Tani
Falatozó, W.A.G., WABERERS’ Sze-

merey Logisztikai Kft.
Köszönjük szépen eddigi támogatásukat, reméljük, a jövőben is számíthatunk Önökre!
A Rákóczi-liget Gyermekiért Alapítvány következő programja a Családi
nap lesz, melyre június 1-jén kerül
majd sor. Ott találkozunk!
Ficzere Noémi

Jó nekem itt köztetek!
Autóbusszal
Aradra
utaztunk,
az Aradi Vértanúkra emlékezve
elhangzottak
megemlékezések,
versek. Velünk volt Pánczél Károly
országgyűlési képviselőnk.
Menetközben beszámolt munkájáról, kis csoportokban beszélgetett
városunk, az ország ügyeiről és az
egyéni gondokat is meghallgatta,
ahol szükség volt rá fölajánlotta
segítségét.
Egyik pihenő után, ahogy elindultunk, a következőt mondta: „János
bátyám jó nekem itt köztetek.” Az
elmúlt évek során ez a mondat valósággá vált. Itt van köztünk gondjaink
megoldásánál, és osztozik sikereinkben. Ennek legkiemelkedőbb példája
a most épülő sportcsarnok. Én úgy
gondolom Dunaharaszti olyan város
ahol jó élni, kiváló közösségeink vannak. Épületeink, tereink szépülnek
egyre kényelmesebb, és kellemesebb

közös munkánk eredményként. Vannak gondjaink és céljaink. Ebben is
velünk van Pánczél Károly és felsőbb
szinten is képviseli városunk érdekeit. Szinte már elviselhetetlen a városunkból kivezető utak telítettsége,
ha körforgalommal enyhíteni is tudjuk, de megoldani, csak az országos
úthálózat bővítésével átszervezésével lehetséges. Ebben nagy szükségünk van országgyűlési képviselőnk
segítségére. Velünk van városi rendezvényeinken, és ezen alkalmakkor
is szívesen elbeszélget, és ha kell, segít az egyéni gondok megoldásában.
Pedagógusi hivatását tekintve a gyermekek, az ifjúság nevelése, számára
elengedhetetlen feladatot jelent. Első
perctől az újjá alakulás pillanatától
segíti a Dunaharaszti 647. számú
Tomori Pál Cserkészcsapatot. Annak tudatában, hogy a cserkészet a
világ legnagyobb, legelterjedtebb és

legvagányabb kompetenciafejlesztő
programja. A soft skillek alkalmazásával játékos formában vállalkozói,
vezetői, kommunikációs jártasságot,
talpraesettséget, problémamegoldásra, csoportmunkára való készséget ad
át. Részese annak a megoldáskeresésnek, hogy a cserkészcsapat számára
minél előbb rendelkezésre álljon egy
új cserkészház, Dunaharaszti Város
Önkormányzata és a Szent István
Egyházközséggel együtt.

Sajtóközlemény
Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintézményének építése
2018/03/01
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
keretén belül a VEKOP-6.1.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése tárgyú felhívás
keretén belül Dunaharaszti Város Önkormányzata 397,91
millió forint. vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintézményének
építése hosszú távon megoldást jelent a településen élő
kisgyermekek bölcsődei ellátására.A fejlesztés eredményeként Dunaharaszti, Knézich utca 19. szám (6793/11
hrsz.) alatt épülő bölcsődében 70 kisgyermek 5 csoportszobában történő befogadására lesz lehetőség, minden
csoportszobához külön fürösztő és átadó helyiség tartozik. A létesítményt tálalókonyha szolgálja ki, a bejárat feletti tetőszakasz beépített lesz, itt az irodák, öltözők és a
gépészeti terek kapnak helyet. A beruházásnak köszönhetően az önkormányzat 20 darab új munkahelyet teremt.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2018. 11.
30.A projektről bővebb információt a www.dunaharaszti.
hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Horváth Tibor
06-24-504-475
horvath.tibor@dunaharaszti.hu

Ignácz János
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Vezetőváltás
a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületében
2018. február 16-án egyesületi gyűlést tartottunk, amelyen az egyesület eddigi vezetője, beszámolt a 2017-es
tevékenységünkről, majd egyúttal bejelentette lemondását. Az egyesület személyemben új vezetőt választott.
Köszönjük
Sándor
Krisztinának
az
egyesületért
végzett munkáját. Külön köszönöm az idei program összeállításában nagy támogatást nyújt alapító tagunk, Drscsákné Kerekes Gabriella munkáját.
Folytatjuk a Dunaharaszti Városi Könyvtárban –más civil egyesületekkel együttműködve- a játszóház szervezését, ahol elsődleges szempontunk az „újrahasznosítás”
megismertetése a gyerekekkel. A maradék anyagokat
próbáljuk a legváltozatosabban felhasználni. Mindhárom
dunaharaszti általános iskolában létrehoztunk egy ún.
ÖKO-sarkot, amelynek továbbfejlesztését tervezzük. Idén
ismét részt veszünk a húsvéti játszóházban, majd az áprilist a mindig nagy sikert arató rajzpályázattal dobjuk fel.
Nagy gond, és bosszantó a városunkban és környékén felhalmozott rengeteg szemét, ezért idén ismét tervezzük a

szemétszedési akció meghirdetését. Kiemelt célja
egyesületünknek,
hogy
felhívjuk a fiatalok figyelmét a környezetvédelem fontosságára (szelektív
hulladékgyűjtés,
kevesebb csomagolóanyag
felhasználás, energiatakarékosság, újrahasznosítás),
hiszen a szemléletformálás akkor a leghatékonyabb, ha minél korábbi életkorban tudatosul a környezetünk megóvásának fontossága.
Az Egyesület megjelenik a közösségi médiában. Saját Facebook oldalunk, szervezetünk neve alatt érhető el: Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete. Ha érdekli a
környezetvédelem és/vagy az egyesület munkája, kérjük,
csatlakozzon az oldalhoz, és ha szeret jó társaságban időzni, akkor Egyesületünkhöz is.
Kovács Ilona
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület új vezetője

ÁPRILIS 29.
VASÁRNAP

宓宵宲宪宵室宰孽季

孴學孽孳孳季–季Térzene a Laffert Kúriánál季
孴孹孽孳孳季–季Felvonulás a Laffert Kúriától a Tájházhoz季
孴孺孽孳孳季–季Köszöntő, májusfa felhúzása a Tájház udvarán季
孴孻孽孳孳季–季宐űsor és sördélután zenél a Takser Spatzen és a Haraster Dorfmusik季季

Fellépnek:
- 守宧宨宯宺宨宬家家季gyermektánccsoport季
- Lustige Schwaben tánccsoport季
- NIHD Örökifjak季és gyermektánccsoport季

- Blumenstrauss kórus季
- Hunyadi János Általános Iskola gyermektánccsoport季

- Haraszti Fiatal Svábok季宎宯宨宬宱宨季宕宲家宬宱宨宱季季
és季Ifjúsági季tánccsoport
A BELÉPÉS INGYENES!
SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!
Az este folyamán vendégeinknek étkezési lehető家é宪宨宷季宥宬宽宷宲家í宷宸宱宮孱季
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!季
宺宺宺孱宩室宦宨宥宲宲宮孱宦宲宰孲家容室宥宷室宭宫室宽

PÁL UTCAI FIÚK , LEAD ZEPPELIN , CSILLAG KÓRUS , CSERGETTYŰ
FOLK ON 45 , BLUES RÁDIO BP. , LEHŐCZ ÉS TANÍTVÁNYAI ,
FEKETE JENŐ , ROCK RENAISSANCE , COCKLERS , CHUCK BERRY
ROCK & ROLLERS , RUDÁN JOE , SEEUATGRANDMA , WALL
STREET , LOCAL BEAT , CSAKCSAJOK , BLUESRUTH , PETRA ,
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Gyere énekelni
A 21 éve megalakult Dunaharaszti
Sváb Dalkör tagjai szeretettel várják
Önt, ha szívesen énekel és örömmel
venne részt a sváb zenei hagyományok ápolásában és továbbadásában
a fiatal generációk számára.
Reméljük, hogy szívesen csatlakozna
hozzánk és tagjaink között köszönthetjük Önt.
Keressen fel bennünket személyesen
próbahelyünkön: Dunaharaszti, Fő
út 156. (az udvarban), hétfőn ½ 6-tól
7-ig, vagy vegye fel a kapcsolatot Dudás Istvánné, Margóval a 06-20/5805706-os telefonszámon.
Szeretettel várjuk!
Dunaharaszti Sváb Dalkör

FELHÍVÁS
INGYENES
PROSZTATASZŰRÉSRE!
A korábbi, sikeres vizsgálatokhoz
hasonlóan 2018. tavaszán is ingyenes
prosztataszűrésekre
kerül
sor
Dunaharasztin.
A szűrővizsgálatokat Dr. Török
Péter urológus főorvos tartja, az
önkormányzat
támogatásával,
a
Damjanich u. 23. sz. alatti rendelőben,
2018. április 10-én, április 24-én és
május 8-án 17 órától.
Emlékeztetőül: a korábbi szűrések
alkalmával a 10%-ot meghaladta
azok aránya, akiknél elváltozás derült
ki, és további vizsgálatok váltak
szükségessé; ez is igazolja a szűrések
jelentőségét, fontosságát.
Kérjük tehát városunk férfilakosságát,
különösen
a
45
év
feletti
korosztályokba
tartozókat,
saját
egészségük érdekében egy évben
egyszer feltétlenül vegyenek részt a
szűrővizsgálaton!
Az idejében felfedezett prosztatarák
gyógyítható!
Dr. Bereczki Péter
egészségügyért felelős alpolgármester

Békamentés
Vasárnap, hideg idő, és még az órát is
előre kell állítani; mindez nem riasztotta vissza azt a két tucatnyi gyermeket
és néhány felnőttet, akik elindultak békát menteni.
Igen, igen tudom, sokan nem szeretik,
sőt undorodva fordulnak el e számomra
bájos kétéltűektől, a legtöbben azonban
tökéletesen közömbösek sorsuk iránt.
Ezek az állatok nem okosak, a legkisebb
érdeklődést sem mutatják az emberek
felé, kizárólag ösztöneikre hallgatnak, s
ezért is vannak bajban.
Csak vízben tudnak szaporodni, az
ember azonban utakkal választotta el
a szaporodó helyeiket az élőhelyüktől.
Tavasszal elindulnak az áhított vizek
felé, s ez lesz a vesztük. A békák gyorsabbak, tudnak ugrálni (az erdei béka
akár másfél métert is), de a varangyok
csak lépegetni tudnak, igy 5-10 percbe

is beletelhet, míg átkelnek egy szélesebb
úton. Nehezíti a nőstények dolgát, hogy
gyakran egy hímmel (olykor kettővel) a
hátukon kell ezt a veszélyes utat megtenniük. Este, amikor elindulnak nem
látszódnak, az autók pedig sűrűn járnak. Varangy és békatetemek százai,
ezrei tanúskodnak erről.
2007 óta a mentés szervezetten folyik,
önkéntesek és szakemberek százai dolgoznak védelmükért. Létszámuk így is
évről évre csökken, annak ellenére, hogy
hosszú életűek, a barna varangy akár
15 évig is elélhetne. Láthatatlanul élnek a környezetünkben, nem is tudjuk
mennyire hasznosak. Mérhetetlen men�nyiségű rovart és meztelen csigát pusztítanak el, jelenlétük illetve hiányuk
árulkodik a környezet állapotáról is.
Már januárban foglalni kellett a helyet,
hogy mehessünk menteni. Rosszul választottunk, nem tudtuk, hogy március
végén még nem ereszt a fagy, így a békák nem mozognak. De a gyerekek nem
csüggedtek, Scheuer Zsuzsa vezetésével
haladva megtudták, mennyi munkával
jár a mentés előkészülete, miért szeretjük a békákat, miért fontos a mentésük.
A foglalkozás végén leírhatatlan volt a
gyerekek öröme amikor végre élőben is
foglalkozhattak a bajbajutott állatok
néhány képviselőjével. Nehéz elhinni de
simogatták, becézgették, ölbe vették ,
haza akarták vinni a zöld és barna varangyokat, unkákat, ásóbékákat. Elragadtatásuk bennünket felnőtteket is
meglepett. A képek magukért beszélnek.
Vásárhelyi Gabriella
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Farmoson, április7-én Gólyaváró Családi Nap számtalan érdekes programmal!

LOS PRESIDENTES , INFUSION , MOJO WORKINGS , PECK UP! , MI AZ ÁBRA? ÁDÁM MEGA
ROY , CANARRO , SEXIT , VINCZE LILLA , HWY61 , DIVINA MACHINA , ÜLLŐI ÚTI FUCK,
KISPÁRNA , STONED-100% ROLLING STONES , FUSION MACHINE , HOSS WILLIAM’S
GRAVE , KOCSIS BARNA PÉTER-BÁLINT EVELIN DUÓ , SZAFT , ROSE & VOICE ...
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Beszámoló a Gyermekbarátok Mozgalma 2017. évi tevékenységéről
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében minden évben
így 2017-ben is megszerveztük a „TELE TÁSKA” akciót, melynek keretében 23 fő óvodából iskolába kerülő rossz
anyagi körülmények között élő gyerek kapott iskolaszerekkel
töltött iskolatáskát. A gyerekek kiválasztásában segítettek az
Óvodák és a Gyermekjóléti Szolgálat.
2007. évtől nyaranta a Balaton partján 30-30 fő hátrányos
helyzetű 10-13 éves gyereknek teremtünk üdülési lehetőséget. A balatoni fürdőzést vízi olimpiával, vízi-biciklizéssel
színesítjük. A környékbeli nevezetességekhez kirándulásokat szervezünk. Meglátogatjuk a helyi múzeumokat. Hajókirándulásokon veszünk részt. Esti programként vetélkedőt,
számháborút, esti városnézést szervezünk. A programban
résztvevő gyerekek kiválasztásában, a táborozás szakszerű
megvalósításában együttműködő partnerünk a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat.
A karácsonyt megelőző időszakban rendszeresen tartós élelmiszereket gyűjtöttünk a nehéz helyzetben lévő családoknak.
2017. év végén 110 családnak (384fő családtagnak) 1210 kg
élelmiszeradományt osztottunk ki.
A Kakaóklub keretében kézügyességet fejlesztő foglalkozásokat, kulturális, szórakoztató programokat szerveztünk,
ahol a dunaharaszti gyerekek tartalmasan tölthették el az
időt egymással, szüleikkel, nagyszüleikkel.
A Kakaóklubban együttműködő partnerünk a Barátság
Nyugdíjas Egyesület

Nyaranta a városi nyári napközis táborban résztvevő gyerekekkel 25-30 madárodút készítünk, 2017. évben 35 db C
típusú madárodút készítettünk.
2017 nyár elején kerékpártúrát szerveztünk a Duna-Tisza
csatorna mentén Dunaharaszti-Dabas-Dunaharaszti útvonalon. A résztvevőknek tízórait és meleg ebédet biztosítottunk.
Évente rendszeresen, így 2017-ben is megtartottuk a Gyermekbarát Mikulás ünnepséget. A nyugdíjas segítők kakaóval, kaláccsal kínálták a megjelenteket.
A Mikulás megérkezése előtt zenés műsor szórakoztatta a gyerekeket és az őket elkísérő szülőket, nagyszülőket. A program
végén a Mikulás csomagokat adott a gyerekeknek.
Terveink szerint 2018. évben is a fenti program megvalósítását tervezzük.
Kücsön Sándor, elnök
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Kempo Hírek

Dunaharaszti Kempo: nehezen, de biztosan menetelünk előre!

Remek évet zárt a Dunaharaszti Kempo SE. csapata 2017ben. Legeredményesebb versenyző idén is Felföldi „hegylakó”
Szabolcs lett, Profi Kempo mérkőzés, Profi K-3 mérkőzés, és
Kempo Európa Bajnoki címmel, és ez mind két hónap alatt.
A folytatás már nem volt elég biztató, többen abba hagyták a sportot ( Szombat Patrik, Kiss Zsolt ), valaki vis�szatért ( Kiss László, Fuksziusz Péter ), valaki más klubot
választott Sós Tibor ), és volt aki más sportágat is választott, és ez nem küzdősport lett ( Halkó András ).
Az év első megmérettetéseit így kevésbé jól vettük.
Február 23-án szövetségünk nagymestere Hanshi Lo-

vász Gábor, és mesterünk Felföldi Szabolcs harcművészeti szemináriumot tartottak a Kandó Kálmán
Főiskolán Budapesten. A programban szerepelt Kempo-MMA technikák önvédelemben, támadásban és védekezésben ( Felföldi Szabolcs). Hosszú bot technikák védekezésben és támadásban ( lovász Gábor ).
A stílusok: Hun Kempo Kai, Toraken Ryu Kempo, Taekwondo.
Március 2-3-4 Juhász Ferenc emlékverseny Kempo Világkupa, Kiss László megbetegedett, Felföldi Szabolcsnak
nem jutott ellenfél. Így a március elején a csatározások
elmaradtak. Március 24-én lesz Nyíregyházán a Fight
Night Nemzetközi K-1 Gála, ahol Kiss László remélhetőleg
ringbe fog lépni K-1 szabályok szerint.
Ha valakit érdekel ez a kiváló sport, azt szeretettel várjuk:
Dunaharaszti Fő út 47 2330,
DUNAHARASZTI KEMPO SPORT EDZŐTEREM a
(Felföldi-Gumi). Tel: 06-30-9902-354
Edzések:
Hétfő: 7.30, Kedd: 4.30, Szerda: 7.30, 18.00,
Csütörtök: 4.30, Péntek: 18.00, Szombat: 17.00
A SOK MUNKA SOK KITARTÁST SZÜL!
Dunaharaszti Kempo Sport

Minden ami nyomtatás...
Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Nekednyomtatunk.hu
+36 30 871 3016
info@nekednyomtatunk.hu
www.nekednyomtatunk.hu
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PÉNZÜGYI TANÁCSOK
Mire van szükséged hitelfelvétel esetén?
1. Megbízható szakemberre, méghozzá olyanra, akivel már
az első pillanattól kezdve sikerül megtalálni a közös hangot.
2. Fontos tényező a hitelszakértővel kapcsolatban:
- Az egyik egyértelműen a bizalom, hiszen a pénzügyeid az intim szféra részét alkotják, így nem mindegy, hogy
ki és mit, illetve mennyit tud az anyagi lehetőségeidről,
körülményeidről. Sokat elárul a hitelszakértő munkájának
színvonaláról, a korábbi ügyfelek ajánlása.
- A másik tényező, hogy a kellően felkészült hitelszakértő
naprakész információkkal rendelkezik a pénzügyi világ híreivel kapcsolatban, és ami még rendkívül fontos, hogy ki
meri mondani, hogy nem. Egy felelős szakember nem hajszol bele olyan szerződésbe, amelynek a feltételeit később
nem leszel képes teljesíteni.
3. Dolog, amire mindenképpen figyelj, amikor hitelszakértőt választasz:
- Ha teheted, független hitelközvetítőt válassz, hiszen így
sokkal több konstrukciót ismerhetsz meg és a legkedvezőbbek közül választhatod ki, ami számodra megfelelő.
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- Ne hagyd, hogy megtévesszen a látszat! A hitelszakértőt
jutalék illeti meg a Banktól. Fontos, hogy nem Te fizeted
a munkáját.
- Egy jó hitelszakértő nem fejezi be a munkáját a hitel
felvétele után, hanem rendelkezésedre áll akkor is, amikor
esetleg valamilyen probléma merül fel, vagy kedvezőbb lehetőség adódik.
- +1: Nem felejt el figyelmeztetni a hiteledet érintő változás esetén.
Krizsány Ildikó független hitelszakértő szerint nem ritka,
hogy az emberek egy egész élet munkáját teszik a kezébe
akkor, amikor pénzügyeikben a segítségét kérik. Ildikó azt
vallja, hogy egy jó szakembernek mindent meg kell tennie
annak érdekében, hogy megtalálja az optimális megoldást.
Ildikó, mint a város egyik legjobb hitelszakértője szerint
hit, felkészültség, tolerancia
és őszinteség nélkül ezt a
szakmát nem lehet űzni.
Krizsány Ildikó
Elérhetőségek:
+36 20 211 0321
krizsany.ildi@gmail.com
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Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
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Közélet

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

D.HARASZTI MENTÉSI PONT 24 655 443
RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004
SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13.
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT 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

Ingyenes ruhaosztást és ruhaátvételt tartunk április 13-án én
és 20-án (pénteken), 16.30-18.00
óráig a karitász-boltban (a Fő út
73-ban, a Szent István Főplébánia
mellett). A hagyományos, nyári
karitásztábor július 30 - augusztus 3.
(hétfőtől-péntekig) lesz a Szent István
Plébánián. Jelentkezni Pünkösdtől
lehet karitásztagoknál, hitoktatóknál.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket:
Szent Erzsébet Karitász

Szeretettel
köszöntjük
a
éves
Weinber Mátyást

90

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST
MEGYEI SZERVEZETE ÁPRILIS
26.-ÁN(CSÜTÖRTÖKÖN) 12:00-18:30ig 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:
06-30-246-0350 /MAGYAR KLÁRA/
PONTOS CÍM: 2330 DUNAHARASZTI
ARANY JÁNOS 30.(FUTBALL PÁLYA
MELLETT LÉVŐ ÉPÜLET)

Kedvesek!
2018. februárban születettek névsora

2018. február hónapban
elhunytak neve és életkora

Szentes-Kókán Ábrahám

02. 06.

Balogh Ernőné		

élt 72 évet

Tasi Liza		

02. 06.

Beck Istvánné		

élt 78 évet

Sándor Luca		

02. 07.

Dr.Rakonczai Jánosné

élt 93 évet

Tőrös Bernát		

02. 08.

Gregus Márton		

élt 85 évet

Kocsis Ábris		

02. 10.

Juhász Sándorné

élt 88 évet

Takács Patrik		

02. 11.

Kádas Lászlóné		

élt 55 évet

Kovács Dominik		

02. 14.

Kovács Mátyásné

élt 84 évet

Farkas István József

02. 15.

Kőberling Jenő		

élt 87 évet

Tari Éva			

02. 15.

Letanóczki Józsefné

élt 66 évet

Nagy István Zalán

02. 19.

Makai Ambrus		

élt 50 évet

Hamza Miana		

02. 20.

Nagy László Mártonné élt 84 évet

Leimetter Márk		

02. 24.

Neue Vilmosné		

élt 86 évet

Dikán Ádám Tuzson

02. 26.

Péter Lajosné		

élt 83 évet

Dikán Ákos Kolos

02. 26.

Rymorz Pál Ottó

élt 83 évet

Bajnok Kristóf		

02. 27.

Scherer Mihályné

élt 91 évet

Piller Szofi Lea		

02. 27.

Tatár István Imre

élt 68 évet

Tóth Ignác László

élt 63 évet

Varga Lászlóné		

élt 82 évet

Wágner Mátyás		

élt 95 évet

Előző számban elírás történt
Papp Dominik helyesen:
PAP DOMINIK
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DMTK Sportbál - 2018.

Asztalitenisz
fn
Kis Tamás
ifi
Kovács Marcell
Autósport		
fn
Varga András
Birkózás		
ifi
Kopasz Hanna
ifi
Kökény Dániel
Karate
fn
Fedor Krisztián
ifi
Mészáros Emese
Kézilabda		
fn
Oláh Márk
ifi
Jakab Richárd
Kosárlabda		
fn
Kuczik Lili
ifi
Horváth Boglárka
Labdarúgás		
fn
Márton Dávid
ifi
Vitányi Gergő
Sakk			
fn
Markos Ádám
ifi
Lengyel Andrea
Tenisz 		
fn
Almási Zoltán
ifi
Bosnyák Dániel

2018. február 10-én került megrendezésre a Sportbál.
A Dunaharaszti MTK hagyományos
rendezvényén résztvevők idén is megtöltötték a József Attila Művelődési
Ház nagytermét.
A program ünnepélyes díjkiosztással
kezdődött.
A 2017-ben elért eredmények alapján
először a szakosztályok legjobb utánpótlás és felnőtt sportolóit szólították
színpadra.

Ezt követően került átadásra az „Év
sportolója” cím. A díjat Kopasz Hanna birkózó vette át Dr. Szalay Lászlótól, városunk polgármesterétől.
A tehetséges fiatal versenyző a következő eredményeket érte el tavaly.
Birkózó Országos Bajnokság 1. hely,
Birkózó Diákolimpia 1. hely,
Területi Birkózó Bajnokság (fiúk között) szabadfogás 2. hely, kötöttfogás
3. hely, Sumo Diákolimpia U-14, 1. hely,
Sumo Országos Bajnokság U-14 1.
hely, Birkózásban a diák - leány válogatott keret tagja.
Ezután az „Év csapata” díjat vette át
a megyei bajnok asztalitenisz csapat.
Nem volt kitűzött cél a csapat előtt a
feljutás. A megye I. osztályban a dobogóra kerülés látszott reálisnak, ráadásul Mihály György kivételével va-

lamennyien saját nevelésű játékosok,
Csik Miklós tanítványai.
A csapat tagjai: Mihály György csapatkapitány, Kis Tamás, Sós Tibor és
Kasler László.
Az egyesület elnöksége három különdíjat is kiosztott.
Ruff Istvánnak az asztalitenisz szakosztály 2017-es támogatásáért, valamint az egyesület sokéves kiemelkedő
támogatásáért.
Schubert Gyulának, aki a sakk szakosztály legjobb, legeredményesebb
pontszerzője volt 2017-ben. A Magyar
Sakkszövetség a legmagasabb fokozatú Szabó László szakmai díjjal jutalmazta kiemelkedő munkájáért.
Makai Lászlónak a karate népszerűsítéséért, a szakosztályban végzett
sokéves kiemelkedő szakmai és nevelő
tevékenységéért. 1997-ben jelent volt
a szakosztály megalakításánál, 2006tól vezetőként segítette a szakág fejlődését.
Az ünnepséget hajnalig tartó bál követte. A jó hangulatról a Salami Brothers zenekar gondoskodott.
A DMTK elnöksége köszönetet mond
azoknak a támogatóknak, akik tombola ajándékok felajánlásával segítették a sportbál megrendezését.
Andrásik 2000 Kft., Ár - Tér Herbahód
Kft., Boros Ágnes gyógytornász, Demeter István zöldség - gyümölcs, Enci
papír - írószer, Erdélyi Rudolf autószerelő, Fényes István, Gerber Antal
fodrász, Ger-Ker Kft., Harmony Yoga
Jawid food Kft., Kamilla optika Karl
cukrászda, Kisduna étterem, Mannheim Squash Club, Máté Jenő, Nédó
Dezső, Otthon Fényei, Palyaga Zoltán
- Gazdabolt, Palyaga Zsolt - Ezermesterbolt, Prémium Dörner Kebab
House, Seres János - méhész, Dr. Szalay László polgármester, Szöglet műfüves pálya, Tilly Zoltán - órás
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Az árából engedtünk,
az extrákból nem.
már
Polo City t-tól
F
3 499 000
Polo City magas felszereltséggel,
Porsche Bank finanszírozással
(THM: 4,99%).

Az új Polo motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,4-4,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 101-110 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 üzemanyagfogyasztási és CO2-kibocsátási értékek a gépkocsin használt kerekek/gumiabroncsok függvényében változhatnak. A képen látható gépkocsi
illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. A finanszírozással igénybe vehető akció 2018. február 20-tól a 200 db-os országos keret erejéig,
de legfeljebb 2018. május 15-ig érvényes. Az 1.0 MPI motorizáltságú Polo City akciós ára ajánlott fogyasztói ár, mely márkakereskedésenként
eltérhet és a fenti finanszírozási akcióval érvényes. A Porsche Bank Zrt. változó kamatozású, forint alapú zárt és nyílt végű pénzügyi lízing ajánlata
tájékoztató jellegű. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A THM 3 millió Ft finanszírozott összegre és 5 éves futamidejű
forintban fizetendő reprezentatív minta alapján került meghatározásra. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya alatt kötelező, költsége a
Lízingbevevőt terheli. A biztosítási díj mértéke az ajánlat kiadásakor nem ismert, az ajánlatban szereplő THM számításakor a biztosítási díj nem
került figyelembe vételre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiért és pontos árajánlatért forduljon Porsche M5
márkakereskedésünkhöz!

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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RAPID SPACEBACK
MÁR 3.999.000 FT-TÓL

2018. 03. 20. 13:28

A család új kedvence most
Porsche Bónusz finanszírozással.*

ŠKODA Rapid Spaceback Best 1.0TSI/95LE kombinált
átlagfogyasztása: 4,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 103 g/km

A RAPID SPACEBACK BEST modellek a gazdag Ambition szinten alapulnak, így alapfelszereltségük része a parkolóradar, az értintőképernyős rádió és a fűthető első ülések. Akciónk
keretében most Bluetooth telefonkihangosítót, multifunkciós kormányt és Maxi-DOT kijelzőt
is adunk. Porsche Bónusz finanszírozással már akár 3.999.000 Ft-tól.

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421-8221,
skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

www.skoda.hu
* A feltüntetett ár a RAPID SPACEBACK BEST 1.0 TSI/95LE modell ajánlott fogyasztói ára Porsche Bónusz finanszírozás esetén. Az akció nem kombinálható a 2,5% THM finanszírozással és 2018. 01. 10.től 2018. 06. 30.-ig érvényes. A részletekről és finanszírozási opciókról érdeklődjön márkakereskedésünkben. A kép illusztráció.
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