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Már 21 éve
számíthat ránk!
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MAGYAR IDEGENVEZETŐS KÖRUTAZÁSAINKBÓL VÁLOGATVA
Krakkó - Wieliczka Zakopane, Dél-Lengyel barangolások
11.01-04. busz, hotel 3*, RE
45.500 Ft/fő
Római hangulat - advent és tavasz az örök városban
12.13-16. repülő, hotel 4*, RE
116.900 Ft/fő
Csoportos utazás Szentpétervárra az október 23-i hosszú hétvégén
10.19-22. repülő, hotel középkat., RE
129.000 Ft/fő
Máltai körutazás
10.18-25. repülő, hotel 3*, FP
129.990 Ft/fő
Nyaralás Dubajban - a március 15-ei hosszú hétvégén
03.14-19. repülő, hotel 4*, RE
169.000 Ft/fő
Az északi fény nyomában
02.07-10. repülő, hotel középkat., RE
199.000 Ft/fő
India gyémántjai
03.09-16. repülő, hotel 4*, FP
199.900 Ft/fő
Izlandi csillagtúra az október 23-i hosszú hétvégén
10.19-23. repülő, hotel 3*, RE
219.000 Ft/fő
Antik görög nagykörutazás
10.16-23. repülő, hotel 2-3*, RE
223.000 Ft/fő
Téli kalandok finn lappföldön 12.05-08. repülő, hotel 4*, RE
229.000 Ft/fő
Tűz isten gyermekei - Lipari szigetek hajókirándulások az álomszép szigetek között
10.17-23. repülő, hotel 3*, RE
235.560 Ft/fő
Körutazás szuperexpressz vonattal Kína két lenyűgöző metropolisza között
03.14-21. repülő, hotel 3-4*, RE
249.000 Ft/fő
Thaiföld körutazás tengerparti pihenéssel
01.11-22. repülő, hotel 3-4*, RE
285.000 Ft/fő
Karácsonyi hangulat New York-ban - gasztronómiai utazás Frei Tamással és
Méhész Zsuzsával
11.30-12.05.,repülő, hotel 3-4*, RE
299.900 Ft/fő
Kalandnyaralás Kubában
02.05-16. repülő, hotel 3*, RE
369.990 Ft/fő
Marokkói körutazás és hosszabbítás Agadírban
03.15-27. repülő, hotel 4*, FP
385.000 Ft/fő
Malájzia, Szingapúr, Borneó és Langkawi körutazás tengerparti pihenéssel
02.11-24. repülő, hotel 4-5*, RE
399.000 Ft/fő
Varázslatos feltöltődés a fűszerszigeten - nyaralás Zanzibáron
02.22-03.03. repülő, hotel 4*, FP
399.000 Ft/fő
Szilveszter Srí lankán, tengerparti pihenéssel
12.29-01.08. repülő, hotel 4*, FP
539.900 Ft/fő
Körutazás Indonéziában - pihenés az óceánparton
07.02-15. repülő, hotel 3*, RE
589.000 Ft/fő
Abc-szigetek - flamingók, salsa és egy frissítő tengerkék likőr
03.01-11. repülő, belső kabin, TP
593.670 Ft/fő
Ausztrália és Új-zéland
01.16-30. repülő, hotel középkat., RE
999.700 Ft/fő
Az ár tartalmazza: a jelzett közlekedést, megnevezett szállást megadott ellátással,
transzfereket, magyar idegenvezetést Az ár nem tartalmazza: stornó- és utasbiztosítást,
fakultatív programokat, reptéri és egyéb illetéket, esetleges vízumokat.
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Bőr

gyógyászati
magánrendelés

Dr. Garay Géza bőrgyógyász-kozmetológus főorvos

Bejelentkezés: 06 70 557 5352
Általános bőrgyógyászat
Esztétikai bőrgyógyászat, kozmetológia
Anyajegy
Rendelési idő: Hétfő: 15:00-20:00-ig
Kedd, Csütörtök: 9:00-12:00 és

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

Nekednyomtatunk.hu

15:00-20:00-ig
Szerda(műtéti nap): 8:00-14:00-ig
2330, Dunaharaszti, Kossuth L. u. 91.
Dunaharaszti- Felső HÉV állomásnál. Bejárat a HÉV parkoló felől,
valamint a Kossuth Lajos utca felől a Revital Center épületében.

+36 30 871 3016
info@nekednyomtatunk.hu
www.nekednyomtatunk.hu
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Mi történt az egészségügyben?
Tisztelt Dunaharasztiak!
Szeptember első hétvégéjén lebonyolítottuk a háziorvosi és a fogászati rendelők, az ügyeleti szolgálat, a vérvételi
szolgáltatás és a belgyógyászat ideiglenes átköltöztetését a Damjanich u. 32.
szám alól az előtte kialakított szolgálati helyekre. A költözés zökkenőmentes
volt, a rendelések hétfő reggel mindenhol megindultak. Köszönöm mindenki
fáradozását, aki ebben a munkában
részt vett, köszönöm az egészségügyi
dolgozók együttműködését, és köszönöm az Önök türelmét és megértését.

Azt gondolom, megéri a fáradtság,
mert a munkák végeztével, 2019 második felében egy kívül-belül megújult,
kibővített, a legmodernebb eszközökkel felszerelt rendelőépületet vehetünk
birtokba majd. A beruházás megvalósításához pályázati támogatást és saját
forrást veszünk igénybe. A projekt két
problémát old meg egyszerre: a visszaköltözés után felszabaduló ingatlanban
a védőnői szolgálat nyerhet elhelyezést.
Örömmel számolok be Önöknek arról,
hogy eredményes tárgyalásokat folytattunk le a szigetszentmiklósi szakrendelő
főigazgatójával, Dr. Raffay Évával, és
megállapodtunk arról, hogy jelentősen
megnöveljük a hozzájuk vizsgálatra továbbított vérminták számát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az eddigi 25
helyett 45 vérvételt végzünk el majd az
orvosi rendelőben, ami nagy segítséget
jelent majd a haraszti betegeknek. Ennek fedezetét az önkormányzat saját

SAJTÓKÖZLEMÉNY

forrásából biztosítja majd (a vérvételi
helyet a tb. nem támogatja, azt az önkormányzat tartja fenn).
Iskolás gyermekeink számára fontos
kérdésben is döntöttünk a nyár folyamán: pályázat útján sikerült betöltenünk az egyik, közelmúltban megüresedett iskolaorvosi állást, így továbbra
is biztosított az ellátás a város összes
intézményében.
Dr. Szalay László polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

KORSZERŰSÍTIK AZ A3-AS BELVÍZI CSATORNÁT

Dunaharaszti Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium
által meghirdetett települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztését célzó pályázaton 294,60 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, az A3-as belvízelvezető csatorna korszerűsítésére.
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatásból támogatott projekt 2018. szeptember 17-én kezdődött és a
kivitelezési szerződés szerint 2019.szeptember 18-ig tart.
A pályázati felhívás céljainak megfelelően, a fejlesztés célja önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csapadékvíz
elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási rendszer korszerűsítése, a
belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvízelvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének
védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
A projekt kizárólagosan a nyílt vízelvezető csatorna elégtelen
kapacitásának megszüntetésére és az elöntésekből származó
károk kiküszöbölésére szolgál. Az A3 belvízelvezető a város
területének kétharmadáról biztosítja a vizek elvezetését. A
projekt során 20-30m hosszú szakaszoként ideiglenesen víztelenítik a csatornát, kikotorják a növényzettel benőtt hínáros-nádas, iszapos réteget, eltávolítják a növényzetet, és egy
új, szélesebb, jobb lejtésű burkolatot alakítanak ki.
A fejlesztéseket követően 34cm-el alacsonyabban vonulna le a
mértékadó árhullám, és a vízsebesség is megnövekszik. Így vis�szaduzzasztás továbbiakban nem alakulna ki, és az elöntések
elkerülhetők. Egyúttal kapacitástartalékok is keletkeznek, mely
elengedhetetlen a város további fejlődéséhez.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

KIBŐVÍTIK ÉS TELJESEN FELÚJÍTJÁK A DAMJANICH
U. 32. SZ. ALATTI FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELŐT

Dunaharaszti Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium által
meghirdetett önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztését célzó pályázaton 167,24 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, a Damjanich utca 32.
szám alatti Felnőtt Orvosi Rendelő bővítésére és korszerűsítésére.
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest
megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához
nyújtott célzott pénzügyi támogatásból támogatott projekt 2018.
szeptember 25-én kezdődött, és várhatóan a 2019. július 24-án
fejeződik be. A pályázati felhívás céljainak megfelelően, a fejlesztés
célja az egészségügyi alapellátó-rendszer (esetünkben háziorvosi
ellátás, fogorvosi alapellátás és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás) infrastrukturális fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése.
A tervezett bővítés során kialakítjuk és beépítjük a tetőteret, ahol
új rendelő helyiségeket alakítunk ki, valamint átépítjük és felújítjuk a földszinti rendelőket. Megépítjük a tetőtérbe vezető lépcsőt
és liftet. A kibővített, felújított épület energetikailag is korszerűsítésre kerül. A projekt megvalósulásával egy intézményben tud
szolgálni a településen működő valamennyi felnőtt alapellátó: 9
háziorvos, 3 fogorvos, és az ügyelet. Emellett a kibővült épületben egészséges életmódra és prevencióra irányuló szemléletformáló
programok lebonyolítására alkalmas két multifunkcionális helyiség, illetve gyermeksarok is kialakításra kerül.
A projekt eredményeként az Önkormányzat integrál valamen�nyi felnőtt egészségügyi alapellátást, egy mind üzemeltetési, mind betegellátási szempontból korszerű épületben, és
korábban hiányzó szolgáltatásokat vezet be, az ellátottak
életkörülményeinek javítása érdekében.
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Dunaharaszti Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 25-i ülése
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelenteket, valamint a televízió nézőit. Megköszönte a 2018. augusztus 1-től nyugdíjba vonult Radnics
Márkné eddigi munkáját, aki több mint
10 éve vezette a Területi Gondozási Központot. Nyugdíjas éveihez jó egészséget
kívánt.
Hajdu Zsolt, az Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnöke átadta az okleveleket a „Dunaharaszti Diákösztöndíj”
pályázat keretében támogatásban részesülő tanulók számára.
Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszakban
történt eseményekről:
1. A Polgármesteri Hivatal elvégezte
egy, a Dembinszky utcában található ingatlan udvarán illegálisan felhalmozott
260 m³ hulladék elszállítását. Ennek
költségét az ingatlant birtokló tulajdonos tulajdoni hányadára terheltetjük. A
behajtás iránt intézkedéseket foganatosítunk.
2. Befejeződtek a Kőrisfa utca csapadékvíz-elvezetési munkái.
3. A Knézich utcában – kapcsolódva az
új bölcsőde megvalósításához - párhuzamos parkolósávot építettünk ki, a tervezett játszótér körül járdát és parkolóhelyeket építettünk.
4. A Dunaharaszti Sportcsarnok kertészeti és csapadékvíz-elvezetési munkái
befejeződtek, kiépítettük az automata
öntözőrendszert, 5600 m2-en fűmagvetést, terülő és oszlopos örökzöld
ültetést, sövény sor és 30 db fa ültetését végeztük el.
5. Elkészültek az Arany J. u. – Jókai
u. – Eötvös u. kereszteződésében lévő
új parkoló kertészeti munkái (automata
öntözőrendszer, tereprendezés, füvesítés,
fa-, levendula- és egyéb bokrok ültetése).
6. A Hétszínvirág Óvoda területén 6
darab új, 4x4 méteres akácgerendákból
készült homokozót alakítottunk ki a régi
homokozók helyén.
7. A Baross utca útfelújítása során a felületi zárás megtörtént, a héten a padkaépítéssel a munkálatok befejeződnek.
8.Megkezdődött a Millenniumi utca
járdaépítése a dr. Pósta Sándor utcától
a Szekér utcáig. A járda 1,50 méter
szélességben, az utca keleti oldalán,
aszfalt burkolattal, szegéllyel ellátva
kerül kialakításra.
9. 2019. január 1. napjától Önkormányzatunknak is kötelezően csatlakoznia
kell az ASP rendszerhez, amely a helyi
önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton
keresztül távoli alkalmazás-szolgáltatást nyújtó elektronikus információs
rendszer. Az átállás többek között igen
komoly szakmai felkészülést igényel,
amelynek koordinálása a Magyar Államkincstár feladata. Ennek keretében
megkezdődtek a Gazdálkodási Szak-

rendszerben dolgozó hivatali kollégák
Államkincstár által szervezett oktatási
programjai.
10. Megtörtént a DHRV Kft. „fa.” felszámolási eljárásába bejelentkezett hitelezők követeléseinek kielégítése, ezt
követően a felszámoló elkészítette a
zárómérleget. Ekképpen olyan szakba
került az ügy, hogy az ügyvezető kezdeményezhette a cégbíróság előtt a felszámolási eljárás megszüntetését.
11. Hosszas egyeztetéseket követően
mind a CTPark Seven Kft-vel, mind a
Coca-Cola HBC Magyarország Kft-vel
létrejött a turbó körforgalmi csomópont
megépítéséhez szükséges támogatási
szerződés aláírása. A megállapodás értelmében a két cég az Önkormányzat
rendelkezésére bocsátja a projekt megvalósításához szükséges, 150.000.000,Ft állami támogatás feletti további kiadások összegét.
12. A Városi Bölcsőde új tagintézményének építése a befejezéséhez közeledik. Az
épületen belüli munkálatoknál jelenleg a
burkolások és festések zajlanak. Folyamatban van az épület körüli tereprendezés és a térburkolatok kialakítása.
A bölcsődei eszközök beszerzésére irányuló szerződések megkötésre kerültek,
a beszállítói egyeztetések alapján a termékek beszerzése megkezdődött.
A kivitelezés tényleges befejezése október közepére realizálható, az eszközbeszerzés lezárása várhatóan novemberre valósul meg. Az új bölcsődei ellátás
megkezdése 2019. januártól biztosítható.
13. A Felnőtt Háziorvosi Rendelő átépítése, bővítésére a vállalkozási szerződést megkötöttük. A munkaterület
átadás-átvételi eljárása megkezdődött, a
kivitelezés október 1-jén kezdődik.
14. A Felnőtt Háziorvosi Rendelő kiköltöztetése szeptember első hétvégéjén
zökkenőmentesen lezajlott. A háziorvosok így a Damjanich u. 23. szám alatti
rendelő emeletén lévő rendelőkben rendelnek, a labor szintén itt az emeleten,
a fizioterápia a régi patika helyén kialakított helyiségben nyert elhelyezést.
A fogorvosok a Polgármesteri Hivatal
épületében a Szociális Iroda helyén, az
ügyeletes orvosok pedig a Gyermekorvosi Rendelő tanácsadó helyiségében rendelnek.
15. A „régi” Bölcsőde konyhájának átalakítása és a konyhatechnológia kiépítése, felszerelése - az új Tagintézmény
megnövekedett igényeit is figyelembe
véve - a nyári szünetben megtörtént.
16. A Napsugár Óvoda egyes csoportszobáinak és a Mese Óvoda közlekedőinek,
egyes csoportszobáinak, illetve konyhai
helyiségeinek festése a nyári zárva tartások alatt elkészült.
17. A Dunaharaszti Rendőrőrs homlokzati nyílászáróinak, valamint padlóburkolatának cseréje, a hozzá tartozó irodai

festésekkel együtt határidőben lezajlott.
18. A Százszorszép Óvoda felújítási,
korszerűsítési pályázatát megnyertük,
a beruházást 2019 folyamán, a nyári
szünetben tervezzük megvalósítani. A
támogatási szerződés megkötésére várhatóan októberben kerül sor.
19. A Baktay Ervin Gimnáziumban
a nyár folyamán kicseréltük a konyha
teljes szennyvízhálózatát, ezt követően
elvégeztük a padló-, valamint a falburkolatok cseréjét.
Napirendi pontok:
1. Szóbeli előterjesztés:
A Dunaharaszti, Damjanich u. 23. sz.
alatti ingatlan bérbevétele
A Képviselő-testület a következő határozatot hozta:
„I./ Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Damjanich utca 23. szám
alatti egészségügyi intézményben a „Mentési pont” és a volt gyógyszertár épületére
módosítsa, a főépület földszint, valamint
az emelet területére kösse meg a helyiségbérleti szerződést 120.000.- Ft + rezsi/hó,
valamint 510.000.- Ft + ÁFA + rezsi/hó
bérleti díj ellenében, továbbá úgy dönt,
hogy a szerződésben vállalt bérleti díj
2018. évi fedezetére 3.000.000.- Ft összeget
elkülönít az Önkormányzat költségvetési
rendeletének 8. számú melléklet VII.
számú általános tartalék sora (képviselőtestületi tartalék) terhére.
A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert és a Területi
Gondozási Központ vezetőjét, hogy a
Damjanich u. 23. szám alatti egészségügyi intézmény vonatkozásában 2015.
augusztus 17-én megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezze.
II./ Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy kösse meg a bérleti szerződést a Dunaharaszti, Fő út 37. szám
alatti ingatlan 40 m² területű ingatlanrészére, 150.000.- Ft/hó bérleti díj ellenében, amely a rezsiköltséget is tartalmazza. Egyidejűleg úgy dönt, hogy az
Önkormányzat költségvetési rendelete
8. számú melléklet VII. számú általános
tartalék sora (képviselő-testületi tartalék) terhére 600.000.- Ft összeg erejéig
megemeli az „önkormányzat igazgatás
bér” tábláján elfogadott összeget.”
2. szóbeli előterjesztés:
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
vezetőjének megbízása
A Képviselő-testület támogatta Király
András rendőr alezredes kinevezését a
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
élére.
Sürgősségi előterjesztés:
Felnőtt Orvosi Rendelő bővítése, fejlesztése; a 94/2018. (VIII. 13.) sz. Kt.
határozat módosítása
A Képviselő-testület az alábbi határo
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zatot hozta:
„Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2018. (VIII. 13.) sz.
Kt. határozatát módosítja oly módon,
hogy a határozat szövegét az alábbi 3.
ponttal egészíti ki:
[PM_EUALAPELLATAS_2017/52. számú „Dunaharaszti, Damjanich u. 32. szám
alatti egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmény fejlesztése” pályázati projekt keretében Felnőtt
Orvosi Rendelő bővítésének, fejlesztésének kivitelezése” tárgyában
megindított közbeszerzési eljárásban:]
3. a kivitelezési költség – 374.581.641
Ft – megosztását az alábbiak szerint
rendeli el:
2018-as költségvetési évben:
97.037.291 Ft
2019-es költségvetési évben:
277.544.356 Ft.”
1. napirendi pont: Az Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(II. 28.) számú helyi rendelet végrehajtásáról szóló tájékoztató az első féléves
időszakra vonatkozóan
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Dunaharaszti
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. féléves időszakra vonatkozó beszámolót.
2. napirendi pont: Az Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(II. 28.) számú rendelet módosítása
A Képviselő-testület módosította az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018. (II. 28.) számú rendeletét.
3. napirendi pont: Helyi Építési Szabályzat tervezett módosításai egyszerűsített eljárásban
A Képviselő-testület a következő határozatot hozta:
„Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert,
hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítását egyszerűsített egyeztetési eljárással kezdeményezze a következő tervezési
célokra:
-A település-központi övezetekben elvégzendő közlekedési-, közmű- és demográfiai vizsgálat alapján a tervező adjon
javaslatot az egyes telkeken elhelyezhető
lakások számára.
-A 6213-6919/8 hrsz-ú ingatlanok alkotta területen új építési övezet tervezendő,
melyben a hatályos építési övezeti előírások megtartása mellett lehetővé válik
a minimum 400 m2-es építési telkek kialakítása.
-A szabályozási terv C4 tervlapjáról a
„Telekalakítás csak a teljes területre készülő telekalakítási terv alapján lehetséges” előírás törlése és az ezen területen
található Gksz/3 övezetre a 10,00 m-es
épületmagasságot megengedő új övezet
tervezése.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert,

hogy a HÉSZ módosításának tervezésére a PRORÉGIÓ Kft-vel kössön
szerződést.”
4. napirendi pont: Duna Kemping
területén megvalósítandó beruházás előkészítése
A Képviselő-testület – hosszas vita után
– a Duna Kemping területén megvalósítandó beruházás kapcsán a következő
határozatokat hozta:
„Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Sport-szigeti Napközis
Tábor megvalósítása céljából megbízza
a DV Kft- t (2330 Dunaharaszti, Fő út
152., ügyvezető: Janák Farkas Ákos) a
beruházás teljes körű lebonyolításával.
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.”
„Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Sport-szigeti Napközis
Tábor I. ütemének megvalósítása céljára
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 270.000.000,- forintot biztosít.”
5. napirendi pont: Szent István utcai
járda építése
A Képviselő-testület a Szt. István utcai
járdaépítés kapcsán az alábbi határozatot hozta:
„Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 28.)
számú helyi rendelet 6. sz. mellékletének
A/II. során lévő 28.000.000,- forintból
a Szent István utca páros számozású
északi oldalán, 1,2 méter szélességben,
az utca teljes hosszán, beton szegéllyel
ellátott térkő burkolatú járdát alakít ki.”
6. napirendi pont: Dunaharaszti
0168/22. hrsz-ú ingatlan értékesítési javaslata
A Képviselő-testület elfogadta a következő határozatot:
„Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező, külterületi Dh.
0168/22 helyrajzi számú, 1 ha 7797 m2
területű telephely megjelölésű ingatlant.
Az ingatlan induló vételára: 60.000.000,Ft.”
7. napirendi pont: Sport-szigeten található önkormányzati ingatlanok telekhatár-rendezése
A Képviselő-testület a következő határozatot fogadta el:
„Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti, 6445, 6446,
6447, 6448, 6449 hrsz. alatt található
ingatlanok 525/2018. munkaszámú változási vázrajz szerinti telekhatár-rendezéséhez hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a telekhatár-rendezés
kezdeményezésére a területileg illetékes
földhivatalnál, valamint az újonnan kialakuló ingatlanok értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására.”
8. napirendi pont: Nyilatkozat a Dunaharaszti, Fő út 85. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási jogról

A Képviselő-testület az alábbi határozatot fogadta el:
„Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti 5296 hrsz-ú,
természetben Dunaharaszti, Fő út 85.
szám alatti ingatlan 154/1000 tulajdonhányad értékesítése tárgyában az elővásárlási jogával nem kíván élni.”
9. napirendi pont: Bárka Alapítvány
támogatási kérelme
A Képviselő-testület 2018-ban 500.000,Ft-tal támogatta a Bárka Alapítványt.
10. napirendi pont: Víziközmű gördülő fejlesztési terv jóváhagyása
A Képviselő-testület elfogadta az alábbi
határozatot:
„Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete Dunaharaszti Város víziközmű rendszere gördülő fejlesztési
tervének felújítási, pótlási részlettervét és beruházási tervét jóváhagyja,
egyúttal meghatalmazza az Északdunántúli Vízmű Zrt-t (2800 Tatabánya,
Sárberek 100.), mint szolgáltatásért felelőst, hogy a gördülő fejlesztési tervet
Dunaharaszti Város Önkormányzata
nevében eljárva a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz határidőben nyújtsa be.”
11.napirendi pont: Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi
Általános Iskola tagintézmény szen�nyvízátemelőjének gépészeti felújítása
és üzemeltetésre átadása az ÉDV Zrt.
részére
A Képviselő-testület a következő határozatot fogadta el:
„Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Hunyadi
János Német Nemzetiségi Általános
Iskola tagintézményében (Fő út 268.)
található szennyvíz átemelő felújított
gépészetét üzemeltetésre átadja az
ÉDV Zrt. részére. Felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a víziközmű szolgáltatást végző ÉDV Zrt.-vel az üzemeltetési megállapodást ennek megfelelően módosítsa.”
12. napirendi pont: Beszámoló a
Dunaharaszti Területi Gondozási Központ 2017. évben végzett munkájáról
A Képviselő-testület elfogadta a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ
2017-ről szóló beszámolóját.
13. napirendi pont: Dunaharaszti
Területi Gondozási Központ Szakmai
Programja és mellékletei
A Képviselő-testület elfogadta a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ
Szakmai Programját és annak mellékleteit.
14 .napirendi pont: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló helyi rendelet módosítása
A Képviselő-testület módosította a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 15/2018. (VI. 29.)
számú rendeletét.
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A kereszténység nagyjai

Iohan-Amos Comenius

1592-ben született a morvaországi
Nivnicében, felmenői között magyarok is voltak. Korán árvaságra jutott,
neveléséről a Morva Testvérek egyháza gondoskodott. Több nyugati egyetemen is tanult, igyekezett a modern
tudományokat, és a keresztény elveket összhangba hozni.
Huszonhat éves korában lelkész lett
egy Morva Testvérek gyülekezetében,
majd a gyülekezet iskolájának igazgatója lett. Comenius gondolkodásában
a huszitizmus radikális irányzatának
elemei is felfedezhetők, de a társadalomformálást békésebb úton, a nevelés és oktatás eszközeivel gondolta
elvégezni. Az 1620-as fehérhegyi csata
után az ellenreformációs üldöztetést
volt kénytelen elviselni, bujdokolnia
kellett, közben feleségét és két gyermekét veszítette el. 1627-ben a lengyelországi Lesznó városában talált
menedéket, ahol viszonylagos nyugalomban 12 éven át dolgozhatott, itt
írta meg az egyik legfontosabb pedagógiai művét, a „Didactica Magna”-t.
(Nagy oktatástan)

1641-ben előbb Angliába, majd Svédországba hívták, ekkor már Európa-szerte híres pedagógus lett. Az
1640-es években visszatért Lengyelországba, ahol a Morva Testvérek püspöke lett. 1650-ben Magyarországra
jön és Sárospatakon tanított a református kollégiumban. 14 évi áldásos
tevékenység után visszament Lesznóba, majd Hamburgba költözött. Élete
utolsó éveit Amszterdamban töltötte,
itt érte a halál 1670-ben.
Comenius meggyőződéssel hitte, hogy
a társadalom megjobbítható, ha meg-

felelő erkölcsi elvek mentén nevelik az
ifjúságot. Vallotta, hogy a gyereknek
hat éves koráig az anyja mellett van
a helye, utána jöhet az iskolai képzés, mely ősztől tavaszig tartott, és a
korhoz illő tudományok mellett nagy
hangsúlyt fektetett a keresztényi erkölcsi értékek elsajátítására.
Didaktikai elvei a következők voltak:
szemléltető módszer, gondolkodásra
nevelés, egymásra épülő tananyagok,
életkorhoz igazított tananyag.
Személyes lelki életében fontos volt a
megtérés, a Krisztushoz tartozás, és
ennek a gyakorlati megélése. Tudása
és hite miatt ma is megkerülhetetlen
a pedagógiában. Maradandót alkotott, munkássága ma is iránymutató.
Varsányi Ferenc

Évadnyitó istentisztelet
az evangélikus templomban

A 15. karitásztábor
a dunaharaszti Szent István Főplébánián
Július 30-tól augusztus 3-ig tartott ez a kézműves-napközis
tábor 134 - 5-13 éves - gyermeknek.
Már januárban, az ökumenikus imahéten kezdtünk el erről
gondolkozni a lelkészekkel közösen. Elhatároztuk ugyanis,
hogy 2018-ban a gyermekeknek úgy szervezzük meg a napközis táborokat városunkban, hogy ne ütközzenek egymással az egyházak által szervezett táborok, sőt a családsegítő
táborral sem, mert oly nagy az igény ezekre a gyermekeknek
szóló programokra. A Dunaharaszti Város Önkormányzata
által kiírt pályázaton is részt vettünk, hogy kérjük városunk
támogatását is. A következő időszak is sok ötletet hozott
magával. Az egyik ilyen Herceg János egyházközségi képviselő ötlete volt, aki azt javasolta, hogy egy 10x10 m-es
sátorral oldjuk meg az árnyékolás „égető” problémáját.
A tervet tett követte Láng András plébánosunk által, aki
finanszírozta a nagyvonalú megoldást, amely sok örömet
adott a táborozóknak, s nem utolsó sorban megvédte őket
a perzselő 30 fokos kánikulában és a szakadó zivatarban is!
Rengeteg ötlet, cselekvő szeretet töltötte meg az elkövetkező időszakot, például a Szent István Templom híveinek
fölajánlása, komoly anyagi támogatása is. Kreisz Antal gyönyörűen levágta a gyepet, amely zöld szőnyegként várta a
gyermekeket. Varga Jánosné ezüst, mosott homokot hozatott a csúszda alá a homokozóba. Mannheim Mátyás kijavította új kovácsoltvas csavarral a hintát. Tömösy László

- már évek óta hagyományos -, finom mézet adott. Herceg
János és Herceg Tamás több napos munkával beszerelte az
elektronikát – és nem mellesleg egész héten szolgáltatta is.
Köszönet ezekért a komoly előkészítő munkákért, mert e
nélkül nem lett volna akkora élmény ez a szép hét!
Hétfőn Fekete Roland káplán atya elbúcsúzott, de előtte
megáldotta a karitásztábort, majd a mentősök Pákozdy Richárd és Torontáli Attila tartottak mentő és életmentés-bemutatót. Minden délelőtt velünk alkottak a Foltvarázslók,
Desics Katalin, Bánfalvi Bella, Pallér Erzsébet, Aradiné
Gabika. Egész héten segített mosogatni, takarítani és bevásárolni Nagy Zsuzsanna. Szerdán a Sváb tájház és Kaltenecker Jánosné fogadta az érdeklődő „táborlakókat” és az
új káplánt Dávid atyát. Kedden palacsintával kedveskedtek
a karitásztagok és Jakabné Láng Margit a gyermekeknek.
Köszönjük a gyermekek nevében is!
Köszönjük a szép Árpádházi-Szent Erzsébet képet Gellér Erzsikétől!
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Kedden akadályversenyen mérhették össze az erejüket a srácok, majd „Csillag született” , csütörtökön András és Dávid
atyák templomba hívták a gyermekeket és pénteken a „Séfek csatája” zárta a karitásztábort. A teljesség igénye nélkül
köszönet a táborelőkészítőknek és a táborbontóknak: Karainé Barucz Edina,
Kránitz Gábor, Kiss Attila, Mannheimné Nyerges Julianna, Nagy Erzsébet,
Molnár István, Csuha László, Hercegné
Németh Rita, Kissné Mózes Zita. Köszönet az ebédekről gondoskodó MotiBudapest csapatnak Balog Valéria,
Marianna Filep, Kovács Zsolt, Ádám
Huszár, Patkoló László és Sándor Kovácsnak. Köszönet «Az Étrend, Magyar Konyhafőnökök
Egyesületének» a gyors kisegítést a hétfői főzésben (Schwarcz
András), valamint a pénteki fergeteges gulyáságyú partyért!
Asztalos István, Gyimesi Tamás, Simon Gábor, Déry Gábor, Déryné Ly Zsuzsa, Miklos Jozsa, H Péter Róbert és

a többiek. Köszönet Balogh Rudi bácsinak és Nikos Prodromidisnak! Köszönet a «Semmi Extrának» a csütörtöki
hamburgernapért: Donka Mihály, Horánszky Péter, László
Anita! Köszönet Renáta Benyanak! Köszönjük az összes
cégnek, akik a felajánlásukkal lehetővé
tették a hetet, akik segítettek a költségeink lefaragásában! H-Pláza Kft.,
Kotányi Hungária Kft., Soós Tészta
Kft, Galla és Társa Kereskedőház Zrt.,
Ba-ha-ma’s Kft., Óbudai Tejdiszkont
Bt., zöldségesünk, Aquarius-Aqua Kft.,
Blue Chips Kft. Végül, de nem utolsó
sorban az egész Vöröskeresztnek köszönjük, hogy biztosították a háttérkonyhát, hogy egész héten segítségünkre voltak a háttérmunkával! Gintner Orsinak köszönet, hogy minden nap elhozta
Budapestről az ebédet! Köszönjük a segítő fiatalok áldozatos
munkáját is, jövőre is számítunk rátok!
Szeretettel: a Szent Erzsébet Karitász

6. Dunaharaszti Autizmus Nap
2018. november 9-én hatodik alkalommal rendez autizmus szakmai napot a Mozaik Közhasznú Egyesület az
Autizmussal Élő Emberekért. A rendezvény helyszíne a Laffert Kúria.
Ez az egyetlen rendszeresen megrendezett konferencia jellegű autizmus
tárgyú program a járásunkban, mely
mind a szülők, mind a szakemberek
körében egyre népszerűbb.
A program idén is színvonalasnak
ígérkezik, a téma, „Autizmus egy életen át”. Az előadásokban szó lesz az
autizmus diagnosztikájáról, az autista
gyermekek oktatásáról, a felnövő autisták munkaerőpiaci helyzetéről, és a

támogatott életvitel kapcsán lakhatásukról és döntéshozatallal kapcsolatos
lehetőségeikről.
A rendezvény hagyományaihoz híven
idén is megvásárolhatók lesznek fogyatékos emberek által készített termékek, illetve a témához kapcsolódó
könyvek, fejlesztőeszközök is.
A rendezvény, szervezés alatt áll, a
részletekért érdemes felkeresni a Mozaik Egyesület Facebook oldalát, vagy
honlapját.
A programon való részvétel az idei évben is ingyenes, a szervezők minden
érdeklődőt szeretettel várnak!

További információ:
Kapitány Imola
+36 70 424 8688
mozaikegy@gmail.com
A Mozaik Egyesület ezúton is köszöni
Dunaharaszti Város Önkormányzatának a rendezvény megvalósításához
nyújtott támogatását!

Gyerekangol Helen Doron módszerrel Dunaharasztin!
Helen Doron English a világon egyedülálló módszer és intézmény, lépésről-lépésre felépített tananyagokkal, ahol a világ
számos országában 30 éve tanulnak sikerrel angolul a gyermekek 3 hónapos kortól 19 éves korig. 30 évvel ezelőtt a nyelvész,
pedagógus Helen Doron forradalmasította az angol, mint idegen nyelv oktatást a fiatal gyerekek számára. Kidolgozta a
speciális módszertant, amely utánozza azt a folyamatot, melyen keresztül a csecsemők megtanulják anyanyelvüket.
Miért válaszd a Helen Doron English-t?
Mert figyelembe veszi a gyermekek hatékony tanulási mechanizmusait; mert személyiség- és tevékenység központú
pedagógiájával arra törekszik, hogy a gyermek minél inkább
kihasználhassa rejtett és már kialakult képességeit. Ezért
dolgoznak a szakértelemmel és nyelvtanítási tapasztalattal
rendelkező felkészült Helen Doron tanárok, akik szórakoztató
módon támogatják gyermekeink kreativitását és megszerettetik velük a tanulást a Helen Doron órákon. Irányításukkal
az angol nyelv-tanulás kellemes élmény, és ez egész életükön
át kíséri diákjainkat, és mindig kedves emlék marad.
Minden Helen Doron Englsih tanfolyam, függetlenül attól,
milyen korú gyerekeknek szól, 4 alapelv szerint működik- az

ismétlődő hallgatás, a pozitív megerősítés, a kiscsoportos
(4-8) foglalkozás és az elkötelezett tanárok-, ami a megkérdőjelezhetetlen sikerhez vezet.
Szakképzett tanáraink két, a gyerekek számára kialakított
teremben tartják a vidám és játékos foglalkozásokat. Az
órák előtti és utáni perceket a gyerekek szabadban tölthetik a nekik kialakított játszótéren.
Mindenkit szeretettel várunk a Hoitsy Pál u. 19 szám
alatt található családi házba INGYENES BEMUTATÓ
ÓRÁINKRA, melyre az alábbi telefonszámon, e-mail
címen vagy Facebook oldalunkon lehet jelentkezni.
dr. Varga Judit, nyelviskola vezető
2330 Dunaharaszti, Hoitsy Pál utca 19.
Tel: 06 20 669 5303 www.helendoron.hu
delpestmegye01@helendoron.com
Facebook: Helen Doron Dunaharaszti
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Laffert hírek

Szeptemberrel nem csak az iskola kezdődött meg, hanem
a Laffert Kúriában is elindult az őszi szezon, melyet a
Magyar Virtuózok Kamarazenekar nyitott meg, ismételten
csodálatos klasszikus zenei koncerttel megajándékozva a
közönséget. A hónap közepén nyílt meg a szalonokban és
az Atelier-ben a VUDAK (Magyarországi Német Írók és
Művészek Szövetsége) kiállítása. A képzőművészeti alko-

tünk a komolyzenéhez és útjára indítottuk bérletes koncertsorozatunkat A Dal Diadala címen. Ezen az esten
Bizják Dóra, Zentai Károly zongorajátékát élvezhették a
nézők, Megyesi-Schwartz Lúcia mezzoszoprán énekművész
vendégszereplésével.
OKTÓBERBEN 12-ÉN egy újabb képzőművészeti kiállítást rendezünk a soroksári festőművész, Pánti Imre alkotásaiból. Tervezünk még egy őszi ismeretterjesztő előadást,
ennek pontos időpontja még nem ismert.
OKTÓBER 28-ÁN 17 órakor folytatódik A Dal diadala
sorozatunk. Jegyet a Laffert Kúriában lehet váltani, illetve
weboldalunkon előrendelhetők 1000 Ft-ért és kedvezményes áron 500 Ft-ért. A bérletes sorozatunkra lehet bérletet vásárolni a Laffert Kúriában, valamint e-mailben is rendelhetők. A bérlet a sorozat koncertjeire érvényes, amely
négy alkalmat foglal magában, ez kiegészül egy gyermek
zenés matiné előadással és a húsvéti hangversenyünkkel is.
Ráadásként a nyári színházra és Laffert rózsával megjelölt
rendezvényeinkre is belépésre jogosít! A „Rosalie” bérlet
ára 5000 Ft, diákok, nyugdíjasok számára 3000 Ft.
Gábor Tamás

JAMH-hírek
tások mellett az írók német nyelvű műveikből tartottak
felolvasást. A helyben élő németeket Volker Schwarz festőművész, Valentin István, a Baktay Gimnázium tanára és
a Blumensrtrauss Kórus képviselte. A kórus felejthetetlen
nemzetiségi műsorral tette emlékezetessé a kiállítást. Megtisztelő, hogy az alkotók az intézményben tartották éves
közgyűlésüket is.
Igyekeztünk kedvezni a könnyűzenét kedvelő hallgatóságnak is. A Magyar Dal Napja alkalmából Papp József és
barátai Zorán, Presser, Katona Klári, Hobó és a Tátrai
Band számaiból játszattak a közönségnek. Szeptember végén Fegyó Béla, ráckevei festőművész jubileumi kiállítását
nyitottuk meg. A hónap utolsó napján, 30-án visszatér-

ŐSSZEL új, babáknak és mamáknak szóló délelőtti
foglalkozásokat is elindítottunk: keddenként 10 órától mondókás babaklubba várja az érdeklődőket Kovács Gabi gyógypedagógus. Minden alkalom 30 perc
mondókázásból, éneklésből áll, majd lehetőségük van
a gyerekeknek egy kis játékra, a szülőknek beszélgetésre. A mondókák típusai: döcögtetők, csiklandozók,
ritmusos, ismert gyermek- és népdalok, rövid versek.
A mondókázás fejleszti a beszédet, ritmusérzéket, téri
tájékozódást, testtudatot, a verbális memóriát, a figyelmet, és erősíti az anya-gyerek kapcsolatot. Ajánlott korosztály: 0-3 év. A foglalkozás INGYENES, bejelentkezés NEM SZÜKSÉGES!
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OKTÓBERBEN szerdai, novembertől csütörtöki napokon bábokkal megelevenedett meséket hoz a „Mesemondólány”, sok dallal, mondókával. A mesetornán végigjárhatják a gyerekek a szereplők útját. Felmásznak a
„hegyre”, bebújnak a „csőbe”, hempergőznek az avarban,
majd készítenek valami meséhez kapcsolódó apróságot,
amit hazavihetnek. Ajánlott korosztály: 1,5-4 éves korig.
A foglalkozás díja 1 200Ft, nagycsaládos belépő 2000Ft,
bérlet: 5000Ft/5 alkalom. Foglalkozásvezető: Szőke Anna
képzőművészeti és meseterapeuta. Bejelentkezés a Művelődési Házban, vagy a pankamese@gmail.com email címen.
OKTÓBER 3-ÁN délelőtt 10 órakor az idősebb korosztályt várjuk, az egyre népszerűbb mozgás, a „Szenior örömtánc” bemutató foglalkozására.
A szenior örömtáncot Ilse Tutt táncpedagógus dolgozta ki
Németországban kb. 45 évvel ezelőtt, anyósa kérésére, hiszen
a tánc szeretete kortalan. Nyugat-Európában már több országban nagy népszerűségnek örvend, hazánkban Csirmaz
Szilvia jóvoltából egyre nagyobb teret hódít ez a műfaj.
A szenior örömtánc nem klasszikus tánc a régi hagyományos
értelemben, viszont sok klasszikusnak mondható stílus – legyen az keringő vagy éppen rock and roll – elemeit vagy lépéseit tartalmazza, leegyszerűsített formában. A koreográfiák
egyszerűek, könnyen megjegyezhetők. Ez a tánc kifejezetten
az idősebb korosztály számára kifejlesztett mozgásforma. Kíméletesen mozgatja meg az izmot, ízületet, harmonizálja a
fizikai és agyi tevékenységet, javítja a memóriát, növeli az
önbizalmat, közösségi élményt nyújt. Nem kell hozzá előzetes
tánctudás, s ahogy a neve is mondja, örömöt ad. Tévedni is
szabad, legfeljebb vidámabb tőle a hangulat. A szeniortánc
egy közösségi, társasági tánc, körben egyénileg és párban táncolunk különböző korok, nemzetek és kultúrák zenéjére. Nem
szükséges táncpartner, sem előzetes tánctudás. A csoporthoz
folyamatosan, bármikor lehet csatlakozni. A módszer arra törekszik, hogy az egész csoport összehangolt mozgására figyelnie kelljen a táncosnak, miközben örömre lel a mozgásban.
OKTÓBER 7-ÉN Egy különleges orgonahangversenyt élvez-

hetnek az érdeklődők. A hangszer egyedülálló Európában,
amelyet Fekete Nándor szólaltat meg. A hangversenyen a
közönség K. Orosz Ila fotóművésznek zenéhez időzített művészi fotóit láthatja kivetítőn. Az egyórás koncerten sokak által
ismert, világklasszis zenekari alkotások (Antonio Vivaldi: A
négy évszak, Beethoven: Holdfény szonáta, Örömóda, Edvard
Grieg: I. Peer Gynt szvit) zseniális orgonaátiratai hallhatók.
OKTÓBER 20-ÁN Daldélután a LAVE szervezésében, november 2-án, a nagy érdeklődésre tekintettel ismét színen
Portugál, a Terembura csapatával.
NOVEMBER 4-ÉN egy fergeteges vígjáték Páratlan páros
címmel, Krajnik-Balogh Gábor főszereplésével.
NOVEMBER 8-ÁN az LVS Felnőttképzési Központ szervezésében Vujity Tvrtko – „Túl minden határon” című, izgalmas
motivációs estjére, várjuk a közönséget. Jegyek elővételben
2 900 Ft-ért a jegy.hu weboldalon szerezhetők be.
Galó Anita
Programjainkról tájékozhatnak honlapunkon, és a Facebook oldalunkon!
Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat a Laffert Kúriába és
a József Attila Művelődési Házba!
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
Októberben, a legszínesebb őszi hónapban helyismereti sétára invitáljuk
az érdeklődőket Dr. Helméczy Mátyás
helytörténész soraival: „A Kisfaludy Károly utca 650 méter hosszú és
a Petőfi-ligeten található. Az 1915-16
évi parcellázáskor létesült, akkori neve
Ősz utca volt. A Kisfaludy utcanevet az 1930. évi rendezéskor kapta, és
azóta változatlanul viseli. A Némedi
útból indul a Munkácsy utcát követő
negyedik utcaként és az Árok utcánál
végződik. Az Andrássy és a Szent István út több eltérő jellegű részre tagolja.
Az Andrássy útig, a legkorábban kiépült rész még a két világháború közt
földszintes, az ezt követő részeken pedig
többszintes, egyre modernebb házakkal
találkozunk.”

230 éve, nyolcgyermekes családba született Kisfaludy Károly író, drámaíró,
festő (Téte 1788. február 5 – Pest 1830.
november 21.) Édesanyját születésekor
elveszíti, amiért apja soha sem tud megbocsátani fiának. Legidősebb testvére
Kisfaludy Sándor a híres „Himfy-dalok” költője. Kisfaludy Károly először
katonatiszt, közben Bécsben festészetet tanul, majd új perspektívát keresve
bejárja fél Európát. Megismerkedik a
romantikus művészettel és irodalommal
és világlátottan, új szemlélettel érkezik
haza. Érvényt akar szerezni a romantikának: ennek alapján szervezni meg
lelkesen a magyar irodalmat; ezért tudatosan barátkozik írókkal, költőkkel,
kapcsolatokat kezdeményez az ország
színtársulataival. Az első magyar, aki
irodalomból él; ez már polgári életforma. Népszerűsége egyre nagyobb: a közönség újabb és újabb romantikus Kisfaludy-darabokat követel. A Stibor vajda,
az Iréne, A pártütők, A kérők, A csalódások máig a legjobb magyar komédiák

közé tartoznak. Innentől kezdve egyenes
a fejlődés Kisfaludytól Szigligetiig, Szigligetitől Csiky Gergelyig és a világhírű
Molnár Ferencig. Kisfaludy Károly irodalmi főalakja a nemzet polgáriasodásának, a kezdődő reformkor ösztönzője.
Élete középpontjában az irodalomnépszerűsítés áll, ezért megalapítja az Auróra című évkönyvet, amely az új stílus
legfontosabb orgánuma és szervezőereje. Kisfaludy alázattal, önzetlenül felneveli - népszerűsítve - a nála nagyobbakat, mint: Vörösmarty, Czuczor, Bajza,
Toldy Ferenc, Szemere Pál. Ekkor már
ő az irodalom nagyon rokonszenves feje
és vezére, korát jóval megelőző virtuóz menedzser. Szabadidejében legkedvesebb időtöltése a festészet. Alakja,
nagylelkű egyénisége, szenvedélyekben
és munkában elégő élete irodalmi múltunk egyik legszeretetreméltóbb alakjává teszik. Amikor negyvenkét éves korában tüdőbajban meghal, úgy gyászolja
az ország, mint legnagyobb fiát. Halála
után barátai létrehozzák a Kisfaludy
Társaságot, hogy emlékéhez méltón
gazdagítsák a magyar irodalmat, felkarolják a népköltészetet és pályázatok
kiírásával segítik az újabb írói nemzedéket. E társaság mentorálásának legnagyobb eredménye Arany János népies költői műve, a Toldi. Dr. Reisinger
János irodalomtörténész Kisfaludy Károlyról tart előadást könyvtárunkban
november 15-én 18-órától - reméljük,
hogy ez az ízelítő az íróról felkeltette a
kíváncsiságukat -, hívjuk szeretettel az
érdeklődőket!
Mindenképpen azt szeretnénk, hogy a
nálunk elérhető könyvek aktuálisak legyenek; a színvonal és a megbízhatóság
pedig a legjobb módszer arra, hogy az
érdeklődők figyelmét ne csak felkeltsük,
de meg is tartsuk. Gondolnák, hogy a
„könyv adta élményt” nagyrészt nem
is a műből merítjük, hanem saját magunkból, hiszen mindenki olvasásra
született?! Ráadásul az olvasás segítségével fejleszthető a résztvevők önbecsülése, önkifejezése, problémamegoldó
és megküzdési képessége is. Könyvtári
ajánlónk erre a figyelem-felkeltésre irányul:
Wiseman, Nicolas: Fabiola, regény a
katakombák korából, Budapest, Szent
István Társulat, 2004. Wiseman regénye az első ókeresztény témájú könyv
- csodaszép, 19. századi illusztrációkkal
-, amelynek a hatása számos későbbi
műben, mint a Quo vadis, a Ben Hur, a

Rivers-sorozatok, vagy az Ország titka
című világhírű regényekben kimutatható. A történet a háromszáz éves római
istencsászárság korában játszódik: az
erkölcsi és politikai hanyatlással küszködő társadalmi problémákat a császár
az egységes birodalmi vallással kívánja
orvosolni. A főhős, Fabiola szimpatikus, nagyon kifinomult ízlésű, gazdag
patríciuslány. Görög-római műveltségéhez illő szkepticizmussal, rezignáltan
és passzív kívülállóként szemléli a pazar(ló) Rómában történő eseményeket
egészen addig, amíg meg nem ismerkedik hozzá hasonló fiatalokkal: Sebestyénnel, Pongráccal, Ágnessel és a kis
Tarziciussal. Az ő életük nagy hatással
van a fiatal lányra. A szerző élvezetes
tájékozottsággal kalauzol bennünket az
ókori Róma helyszínein, szinte magunk
előtt látjuk az arannyal ékesített, ragyogó márvány építményeket, vagy a város
alatt húzódó, homályos, végeláthatatlan katakombákat. Wiseman könyve
megmutatja, hogyan válik önpusztítóvá
egy kifinomult társadalom. A rómaiak
kenyeret és cirkuszt követelnek istencsászáruktól, Diocletianustól, aki készséggel kielégíti az elégedetlenkedő tömeg
óhaját…
Jeannette Walls: Az üvegvár, Szeged:
Maxim, 2016. Az amerikai szerzőnő,
miután húsz éven át titkolta gyökereit,
önéletrajzi
regényében
végtelen
szeretettel és megbocsátással ír szüleiről.
Főhőse egy sokáig nomád életet élő
négygyerekes családba születik. Rex és
Rose Mary nagyon jó szülők lehettek
volna. Okosak, kreatívak, eleinte
még úgy tűnik, hogy önállóságra, a
természet szeretetére szeretnék nevelni
gyerekeiket. Sokat mesélnek nekik,
tanítják őket, megkedveltetik velük a
könyveket. Sajnos jó tulajdonságaik
eltörpülnek
hanyagságuk,
felelőtlenségük, önzésük árnyékában.
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Az USA délnyugati részének szedettvedett telepein tengődő apa, Rex
karizmája és tehetsége ellenére alkalmi
munkákból él, de gyermekeit maga
tanítja, persze csak akkor, ha éppen
józan. Az anya otthon marad, de nem
azért, hogy a gyerekekkel törődjön,
hanem hogy festegessen és írogasson.
Szenvedélyeinek rabja, aki drága
idejét nem fecsérli néhány perc alatt
elfogyasztható ételek elkészítésére,
ha e helyett örökbecsű képeket is
alkothat. Pedig élhetnének emberhez
méltó életet, dolgozhatnának, földjeik
is vannak, amiről gyerekeik nem is
tudnak, és ékszereik. Amikor a bohém
család végképp kifogy a pénzből, és
a szülők beleunnak a vándorló élet
romantikájába, visszatérnek abba az
Isten háta mögötti bányászvárosba,
ahonnan Rex Walls annak idején
minden erejével szabadulni akart.
Persze a családi gondok nem tűnnek el,
sőt megszaporodnak, s a cserbenhagyott
gyerekek egymást segítve-védve nőnek
fel, és végül megtalálják a módját annak
is, hogy elmenjenek otthonról. Szomorú
és megdöbbentő regény, nehéz elhinni,
hogy ilyen szülők is léteznek. Örvendetes
viszont, hogy a gyerekeknek sikerült
kitörniük ebből a pokoli életből és
talpra állniuk. Jeannette Walls őszinte,
vallomásos regényével egyebek mellett
elnyerte az Elle magazin közönségdíját
is, hamarosan pedig film is készült
belőle, Brie Larson, Naomi Watts és
Woody Harrelson főszereplésével.
Nikita D. Coulombe - Philip Zimbardo: Nincs kapcsolat - Hová lettek a
férfiak? Budapest, Libri, 2016. Társadalmunk folyamatos változáson megy
keresztül Ez nyomon követhető a családok életében is, ahol gyakran felcserélődnek a szerepek is. Ezért fontos,
hogy beszéljenek a férfiak és nők egy-

máshoz viszonyulásáról. A környezet és
a technológia változásai, az apa nélküli családok ijesztően magas száma, az
iskolarendszer hiányosságai: mindezek
együtt felelnek azért, hogy rekordszámú fiatal férfi képtelen boldogulni a
tanulmányaival, nem tud szót érteni a
lányokkal, és szexuálisan is kudarcot
vall a nőkkel. Philip Zimbardo, a világhírű szociálpszichológus Nikita D.
Coulombe közreműködésével írt könyve
nem éri be a fenti, hosszabb távon
súlyos társadalmi következményekkel
járó problémák feltárásával, hanem
a lehetséges megoldási módokat is
felvázolja üzenete férfiaknak és nőknek,
szülőknek és fiatal felnőtteknek, pedagógusoknak és döntéshozóknak egyaránt hasznos és megszívlelendő.
Lauren Child: Egy szép nagyfülű kutya,
Budapest, Csimota, 2017. A 3-6 éves
korosztálynak ajánljuk. Ez a könyv a
Charlie és Lola sorozat negyedik része,
amelyben kutyákról esik szó minden
mennyiségben! Lola, Charlie kishúga,
aki igaz kicsi, de nagyon jópofa. Néha
azt játssza, hogy ő kutya, máskor azt,
hogy van egy kutyájuk! Sajnos azonban
még nincs nekik, de nagyon szeretnének egyet, de apa és anya mindig csak
azt hajtogatja: Nem, kutyáról szó sem
lehet! „Egy csodálatos könyv, amit rongyosra fognak olvasni.”

Tony Wolf: Nagyi meséi, Budapest,
Manó Könyvek, 2018. 3 éves kortól
ajánljuk. Mackó nagyi és Nyuszi nagyi

sok-sok kisunokával, szám szerint 24gyel van körülvéve, akik esténként kérlelik őket, hogy meséljenek mindenféle
mulatságos történetet! A 12 bumfordi
medvebocs és a 12 bájos kisnyúl saját
mesét kap, amelyek varázsa álomba ringatja őket. Mindegyik történet egyben
mulatságos és tanulságos is, megtanítva
nekik, hogyan legyenek egy kicsit jobbak, szófogadóbbak, szorgalmasabbak!
Ünnepi eseményeknek lehetnek részesei
az érdeklődők:
októberben az elmúlt 20 év könyvtári
programjainak posztereiből láthatnak
válogatást Mini Galériánkban.
Október első hete hagyományosan
az
Országos
Könyvtári
Napok
rendezvényeié: „megbocsátás hete” a
késő kölcsönzőknek, gyermekeknekfelnőtteknek
rejtvények,
fejtörők,
meglepetések. 4-én, 18.00-tól a 90 éve
elhunyt Tóth Árpádról tart előadást
Dr. Reisinger János irodalomtörténész.
6-án, szombaton 17.00 az Aranyszamár
Színház: „Az állatok nyelvén tudó
juhász” című vendégjátékát láthatják
gyerekek és felnőttek.
Húsz éve, 1998. október 12-én adták
át a harasztiak nagy örömére az új
könyvtártépületet. Ezért szeretnénk
ünnepivé tenni az idén ezeket a
napokat:10-én, szerdán 18.00-tól a
haraszti Rock Renaissance Trió és
Bajnok Éva könyvtáros előadása
lesz a Mátyás-emlékév és a 20.
könyvtári szülinap alkalmából. 11én, csütörtökön 10.00-től szülinapi
Dühöngő a kisgyermekeknek és 16.00tól a Játékdélután a nagyobbaknak.
A 20. születésnapon -, pénteken 18.00tól tartjuk meg a Holnapló Verseny
ünnepélyes
eredményhirdetését
a
résztvevőknek.
Tiszteljék meg közös ünnepünket
azzal, hogy ellátogatnak könyvtári
rendezvényeinkre. Hívunk mindenkit
- kicsit és nagyot egyaránt -, mert
mindenki találhat ízlésének megfelelő
programot ezekben a napokban.
Október 25-én 18.00-tól a haraszti
Végh-Fodor Mónika MESETRÉNING
- meseterápiás könyvbemutató-beszélgetős előadása lesz az önismeretről felnőtteknek. Szeretettel várják az érdeklődőket a könyvtárosok.
Köszönjük szépen Katona Győzőné
könyvajándékát! Ismét felhívjuk mindazok figyelmét, akik igénybe veszik az
állandóan látogatható Könyvkuckót,
hogy csak ép könyvet helyezzenek el
ott, szemetet ne! Köszönjük a könyvbarátok nevében.
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Kőrösi Csoma Iskola 40 éves
Kedves Dunaharasztiak!
Közeledik iskolánk első kapunyitásának (1979. szeptember 1.)
40. évfordulója. A tanév folyamán változatos programokkal emlékezünk az elmúlt 40 évre és készülünk a 2019.
szeptember 2-án tartandó 40. tanévnyitónkra.
Szeretnénk megköszönni iskolánk volt igazgatójának, mindenki Rita nénijének, hogy rendelkezésünkre bocsátotta
erre a jeles évre készített visszaemlékezését. Minden hónapban szeretnénk megszólaltatni iskolánk egy-egy jeles
képviselőjét, akiknek munkája hozzájárult a Kőrösi szellemiségéhez.
Weinber Róbertné (Edina), Elek Márta és Tóth Andrea

Visszaemlékezés

Régi mesékre emlékszel-e még? Haraszti szőlődombján hatalmas munkagépek tolták maguk előtt a tőkéket. Előkészítették a terepet az új iskola építéséhez. Mindez több mint
40 éve történt. Miért volt erre szükség? A bevezetett 3 éves
GYES okozta demográfiai robbanás miatt. Településünkön
már két jóhírű intézmény működött. Mind a tanulók, mind
a pedagógusok önkéntes döntéssel jelentkeztek át az újba.
Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, mert csupán a kétemeletes iskolai szárny készült el a tornaterem és a napközi rész nélkül. A berendezés és a legszükségesebb eszközállomány biztosított volt. Hoztuk a volt iskolánk szokásait,
s ebből a saját elképzelésünk szerint alakítottunk újat. 446
tanulóval és 22 pedagógussal indultunk.
Első igazgatónk Fehér József volt. A nevelőtestület kovásza Bordi Katica és Turák Ibike lett. Rövid időn belül
összekovácsolódtunk, kiváló szakmai felkészültségű, nagy-

szerű emberekkel bővültünk 26 főre. Nagyon fiatal gárda,
óriási lelkesedéssel, tennivágyással, gyermekszeretettel jó
iskolát akartunk csinálni, és sikerült.
1982-től az átadott tornatermi szárnnyal a sportélet is felpezsdült. Karate, dzsúdó, birkózás. 1984-ben megyei Kőrösi Csoma versenyt rendeztünk 27 iskola részvételével.
December 15-én nagyszabású iskolanévadó tudás vendégekkel: ELTE Keletázsiai Tanszék: Terják József prof.
Bethlenfalvy Géza, Somogyi György, Tornai József költő,
Bodor Tibor színész. Ekkor avattuk Varga Éva szobrászművész Kőrösi Csoma Sándor bronz domborművét. 1992
április 25-én országos Kőrösi Csoma versenyt tartottunk.
A tudós, vendégek sora bővült dr. Kubassek János az érdi
Földrajzi Múzeum igazgatója személyével. Kopjafát avattunk Polyák Ferenc népi fafaragó alkotását.
Tanulóink tudásszintje az élvonalban volt, beiskolázásunk
maradéktalan. Nyolcadikosaink a községi tanulmányi versenyen 4 évig az elsők voltak. Nemzetiségi német nyelv
testnevelés tagozat, angol nyelv oktatás színesítette a palettát. Sokszínű programok erősítették a szülő- pedagógus-diák kapcsolatot. Szerettük és büszkék voltunk iskolánkra, és erős szállal (Kőrösis szív) kötődtünk egymáshoz.
„Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak.
A jövőnek élünk, a szépért, s jóért,
amit tehetünk.” (Széchenyi István)”

DMTK Vízisport Szakosztály hírei
Ebben az évben is tavaszi evezős foglalkozásokkal kezdtük a szezont Ezen 3.
osztályos kortól vehetnek részt gyerekek keddi és pénteki napokon. Célunk
a vízi élet megszerettetése, közös
felelősség kialakítása, a fegyelmezett
együttműködés
fontosságának
megtapasztalása, a környezetvédelem
fontosságának megismertetése a
gyerekekkel.
Április 29-én - hagyományaink szerint
- a Vajasfokon eveztünk Dusnokról
indulva. Ez egy nagyon csendes kis
folyó, az evezést és vízi kalandokat
kedvelőknek tudjuk ajánlani. Dusnokon
a parton van táborozási lehetőség.
Vízitúránkat a Szlovák Kis-Dunára
szerveztük július 7-15-ig. A vízisportolók kedvelt folyója. Északról a Csallóközt öleli körül, majd Gúta mellett a
Vág folyóba ömlik. Egész hosszában
evezhető. A Kis-Duna a csendes folyók nyugalmát, több történelmi vízimalom megtekintését és elsősorban
az ártéri erdők gyönyörű természetét
kínálja a látogatónak. Ha ehhez hoz-

zászámítjuk a Kis-Duna hűs vizében
való frissítő fürdőzést és a folyóparti
sátorozást, akkor tökéletes útvonalat
kapunk. Mi a csapattal Pozsonyból indulva Dunaharasztiig eveztünk.

Augusztus 20-án szokásos esti fáklyás evezésünk mellett egy fontos ese-

Rita néni

ményre is sor került, felavathattuk új
stégünket. A Soroksári-Duna szélsőséges vízszintingadozása miatt szinte
lehetettlen volt kajakkal, kenuval vízre szállni, ezért lelkes tagjaink segítségünkre siettek. Szeretnénk köszönetet
mondani azoknak, akik ebből a munkából oroszlánrészt vállaltak, illetve
segítséget nyújtottak, amikor szükség
volt rá: Milcsevics Lóránt, id. Milcsevics Lóránt, Molnár Péter, Láng-faépker Kft, Profilvas Kft, Hidrográd Kft,
ML-Car Kft, Gulyás Ferenc.

Szeptember 7-én kezdtük őszi foglalkozásainkat. Nagy öröm számunkra, hogy
jelenleg 40 fő körül mozog a résztvevők
létszáma.
Czompa Gyula
szakosztály vezető
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Szüreti felvonulás és ünnep
az óvodás gyermekek szemével
A várossá avatás és a szüreti felvonulás
immár néhány éve a várossá avatás évfordulóján kerül megrendezésre Dunaharasztin, szeptember 15-én. Bár korai
az időpont, de az időjárás szempontjából sosem csalatkoztunk, amikor ezen
az ünnepen részt vehettünk.
Az óvodában ilyenkor még a beszoktatás zajlik. A nagyobb gyermekekre
azonban számíthattunk, hiszen nekik
csak ismételni kellett az előző év anyagából néhány dalt, néhány körjátékot.
Az idei év mégis különlegessé vált több
szempontból is.
A tájház szüreti programja egyaránt
lehetett érdekes a szülőknek és a gyermekeknek, a szőlőt együtt darálhatták
és préselhették eredeti, régi eszközökön, valamint frissen kóstolhatták meg
a mustot. A tájház mögötti sátorban
– óvodapedagógusok értő közreműködésével – kézműves fogalakozásokon
vehetett részt mindenki. Ebben segítségünkre voltak a Dunaharaszti
Hétszínvirág Óvodából: Antal Józsefné Zita, Török Zoltánné Erzsike, Oláh
Anita, Molnárné Müller Krisztina, Szabó Luca, Kenessey Beáta (intézményvezető), Buzsik Bernadett és Végh Mónika. A Dunaharaszti Mese Óvodából

a foglalkozásokat Márton Bence és
Aradiné Damásdi Gabriella vezette. Az
asztalok körül folyamatosan csoportosultak a szülők és a gyermekek. Mindenki rendkívül lelkes és kitartó volt.
Ami számomra meglepő volt, hogy az
édesapák is az édesanyákkal és a gyermekkel együtt tevékenykedtek. Itt szeretném megemlíteni, hogy a tájházban
is volt egy kedves „óvodás-csapat” a
Dunaharaszti Szivárvány Óvoda gyermekei, akik magyar népi játékokat mutattak be nagy sikerrel, Balajti Márta
és Gábor Krisztina óvodapedagógusok,
valamint Csapóné Nagy Klára intézményvezető közreműködésével.
A szüreti felvonulás, a lovas kocsikázás
is egy külön élmény volt a népviseletbe
öltözött gyermekek számára, a feldíszített lovas kocsik csodás színfoltjai lettek a városnak. Az utcán az emberek
ablakokból, vagy az utcáról integettek
a kocsin ülőknek. A nagyszínpadon is
elsőként léphettek fel az óvodások. A
másfél órás kocsikázás után lelkesen
és boldogan táncoltak egy olyan nagyszínpadon, ahol a felnőttek is felléptek
rengeteg ember előtt. Mind a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda, mind a
Dunaharaszti Mese Óvoda készült egy
kis műsorral erre az alkalomra. A Dunaharaszti Mese Óvoda óvodásai most

Sítábor
Várjuk családok, baráti társaságok, diákok, felnőttek jelentkezését egyaránt!
Akik már tudnak síelni és akik most szeretnének megtanulni!
Időpont: 2019 január 30-február 03. 5 nap/ 4 éjszaka/5 sínap
Helyszín: Ausztria Praebichl 390 km Dunaharasztitól
Pályák hossza: 25 km (8 km kék, 14 km piros, 3 km fekete)
Szállás: Hotel Bahnhof (pályaszállás) 2-3-4-6 ágyas szobákban
Ellátás: Félpanzió
Utazás: autóbusszal
Sí és snowboard oktatás kezdő és haladó szinten egyaránt
Biztosítás az árban.
Árak:
Diák: 210 Euró + 18.500,- Ft
Felnőtt: 270 Euró + 18.500,- Ft
Junior( 18 év felett): 240 Euró + 18.500,- Ft
Gyermek (6 év alatt) 140 Euró + 18.500,- Ft
Jelentkezés: Boldog Zsoltnál október 30-ig 100€ előleggel
06 20 9553 493
boldogzsolt13@gmail.com

először léphettek színpadra haraszti
népviseletükben. A tervezésben és kivitelezésben Wágner Brigitta és jómagam
igyekeztem részt venni. A varrást a
Gyöngy Esküvői Ruhaszalonnak, a támogatást a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak köszönjük.
Külön öröm volt mindannyiunk számára, hogy több óvoda képviseltette
magát annak ellenére, hogy mindenhol
javában zajlik a beszoktatás, ami nem
kis terhet ró az óvónőkre, s hogy néhány gyermek váratlanul lebetegedett.
A szüreti felvonulás élmény számomra
évtizedek óta. Csodás ünnepe a szüretnek, a nyár lezárásának. Önfeledt
és boldog, tartalmas együttlét azok
számára, akik eljönnek és részeseivé
válnak. Külön szeretném megköszönni
a szülőknek a lelkes támogatást. Hálás
szívvel gondolunk rájuk.
Kettererné Bauer Mónika

KÖZLEMÉNY

A Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően
szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.
(VII. 27.) Korm. határozatban arról döntött, hogy a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások
is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a
fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A természetbeni támogatás (tűzifa, szén, propán-bután
palackos gáz, fűtőolaj, brikett) csak a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, pl. a szállítási, darabolási költségeket.
A támogatást csak azok a háztartások vehetik igénybe,
akik nem rendelkeznek vezetékes gáz-, vagy távhő szolgáltatási szerződéssel és korábban nem részesültek a téli
rezsicsökkentésben. Az igényt a mellékelt „Igénybejelentő Nyilatkozaton” nyújthatják be az önkormányzathoz.
Az önkormányzat az igényeket továbbítja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, ahol azt ös�szesítik, szúrópróbaszerűen ellenőrzik.
Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15.
A Belügyminisztérium az önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig
tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik
kormánydöntés.
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Roxiget
A Roxigeten remek amatőr bandák versengtek, ám a fesztivált próbára tette a vihar.
Idén tizennegyedszerre került megrendezésre a Roxiget rockzenei fesztivál és tehetségkutató verseny. Szeptember első szombatján
az eddig Szigetszentmiklóshoz kötődő rockzenei fesztivál és tehetségkutató verseny új
helyszínre kerülve és új támogatói háttérrel
Dunaharasztin a Városi Sportcsarnok parkolójában Dunaharaszti Város Önkormányzata támogatásával várta látogatóit. A jó
hangulatú rendezvényről, melyet a képek is
igazolnak, a díjazottak névsorával következő
számunkban olvashatnak.

KÖSZÖNET TÁMOGATÓINKNAK: az AUDMAX Kft, Androméda Travel, Audio-Technica Central Europe, Fb játék nyeremény,
Hidrográd Kft., Doril Nyomda, Letmicro Kft. Music Ring blog), NKA –
Hangfoglaló Program pályázati támogatás, Pálmai Dobakadémia, Szuperinfo Szigetszentmiklós, Tajtii Music Hangszeráruház –Pécs, Tajti Music
Hangszer Pláza-Bp, Tuboly Média, Vektor Computer Taksony, Ventona
Kft., Mobilmánia zenekar menedzsmentje a fellépési lehetőség felajánlásával és a Fb játékhoz ajándékok biztosításával, Ganxsta Zolee és a
Kartel menedzsmentje által fellépési lehetőség felajánlásával és a
Fb
játékhoz ajándékok biztosításával, Kőszegi Zsoltnak a Vagabond Korzó
szervezőjének a tehetségkutatós díjként felajánlott koncertmeghívásért,
A Hangya Produkciónak, a Zorall Sörolimpia szervezőjének a tehetségkutatós díjként felajánlott koncertmeghívásért, A 10 fős zsűrinek az elhivatottságként, társadalmi munkában végzett szakmai munkájukért.
Mindazoknak a cégeknek, magánembereknek, akik segítőkész munkájukkal, szolgáltatás felajánlással hozzájárultak a rendezvény sikeres megvalósíthatóságához: Szalai János Taksony település önkormányzati képviselője, Wágner Bence kistermelő, Győri Attila vendéglátós vállalkozó,
Szabó Pál szigetszentmiklósi vállalkozó, Lehel Endre képzőművész,
Janák Farkas Ákos a DV Kft ügyvezetője, Jaksa Ladányi Emma (OP
hely biztosítása)
Lázár Gergő, a szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház
igazgatója,
valamint a lebonyolításban közreműködő önkénteseknek: Barabásné Pálfy Krisztina és Barabás Nikolett, Becz –Erdei Zsuzsanna, Juhász Anita,
és Kohautek Evelin, Follmer Ágnes és Takács Zoltán fotósok.
Kiemelt köszönet a rendezvény fővédnökének és fő támogatójának dr.
Szalay Lászlónak Dunaharaszti város polgármesterének
Médiatámogatók: Lakihegy Rádió FM 107, Duna Beat Rockzenei műsora, KisDuna Tv
Partnerek: HANOSZ – Hangszeresek Országos Szövetsége, „Öröm a
zene” Országos Könnyűzenei tehetségkutató sorozatot elindító és koordináló nonprofit szervezet.
Külön köszönet a rendőröknek a közterület felügyelőknek és a polgárőröknek a forgalmi rend biztosításáért és a Dunaharaszti Sportcsarnok munkatársainak a lebonyolításban való közreműködésért.

Gólyanap a Baktayban
Augusztus 30-án, csütörtök reggel, vidám és izgatott arcok sokasága töltötte
meg a Baktay Ervin Gimnázium padsorait. Ez a nap szolgált az új diákok
számára arra, hogy jobban megismerjék egymást, és összebarátkozzanak a
leendő osztálytársaikkal a gólyanap
keretein belül. Az újonnan megismert
osztályfőnökeikkel elindult minden osztály a számára kijelölt állomásra. Az
állomásokon különböző ismerkedős és
kalandos játékok keretein belül tudták
meg egymásról, hogy kinek mi a hob-

bija, illetve azt is, hogy ki mit szeret
csinálni a szabadidejében. Délelőtt,
illetve kora délután az osztályok két
csoportban teljesítették a feladatokat.
Délután közös játékokon vehettek részt.
A diákok kipróbálhatták magukat a
rodeo- bikán és a kincskeresésben is.
Ezután jött a hatalmas feladat, minden
osztálynak egy adott zeneszöveget kellett átírnia. Még ha ez nem is lett volna
elég nagy munka, ehhez koreográfiát is
kellett készíteniük. Izgatott várakozás
után mindegyik osztály előadta a pro-

dukcióját a zsűri előtt. A nap zárását a
már jól megszokott gólyaeskü jelentette, melyet fél lábon kellett elismételniük az újoncoknak a DÖK-elnök és az
alelnök után. A nap végén a kezdetben
ismeretlen diáktársak már jó ismerőssé
váltak. Fáradtan, ugyanakkor vidáman
ment haza mindenki, várva a szeptemberi iskolakezdést.
Szeretnék hatalmas nagy köszönetet
mondani a szervezőknek, a diákönkormányzatnak, nélkülük nem valósulhatott
volna meg az idei gólyanap sem.
Kovács Judit Lili 11.A
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Cserkésztábor Zalaszentlászlón

A 647. számú Tomori Pál Cserkészcsapat 2018. június 21-én kezdte meg
táborozását Zalaszentlászlón, a Kápolnahegyen. A táborban való részvétel
a cserkészek számára kihívást jelent.
Itt derül ki, a cserkész hogyan sajátította el a szükséges tudást az adott
tanévben, miként tud megfelelni azon
követelményeknek, melyek során a következő próba-fokozatot érheti el. Igen,
a cserkésztábor minden más tábortól
különbözik, mert a képzésen és az oktatáson van a hangsúly.
A tábor felépítése tudást és megfelelő
gyakorlatot igényel. A biztonság szempontjából a tízszemélyes katonai és
cserkészsátrak felállítása szabályosan
kell, hogy történjen. Egy szabálytalanul kifeszített kötél, rosszul kiásott vízelvezető árok veszélyt jelent, különös
tekintettel az ez évi viharos és felhőszakadásokkal jelentkező időjárásra. Szükséges a fegyelmezettség a tábor egész
ideje alatt, mert a népegészségügyi és
a környezetvédelmi hatóság a legkisebb
szabálytalanság esetén is bezárathatja.
A képzés során az őrsök egymással
versenyben állnak, melynek állását a
kifüggesztett hirdetőtáblán folyamatosan figyelemmel kísérhetik. Az alakuló
téren az ünnepélyes zászlófelvonáshoz
katonai alakzatban, cserkész egyenruhában őrsi indulóval és zászlóval érkeznek, ima, napiparancs, szolgálat átadás,
tisztelgések, jelentések. A tábori zászló
felvonása alatt nemzeti himnuszaink
éneklése. A cserkész életének minden
pillanatába belevésődik „Isten, Haza,
Embertárs”.
A rend, a figyelem, a segítőkészség a
közösségi életünk során elfogadottá és
megszokottá válik. A sátorrend, a szabályosan elkészített fekhely, az étkezések rendje – senki sem pazarol, nincs
maradék, mindenki annyit vesz az
ételböl, amit meg is eszik, maga után
elmosogat, ügyel arra, hogy a többi-

nek is jusson. Az ételek elkészítésében
jártasságot szereznek. A kézügyesség
fejlesztésére is rengeteg lehetőség adódik. A szülők számára emléktárgyakat
készítettek, karkötőt fontak. Fűrészelés,
favágás, gyalogsági ásó használata, a
cserkészbicska kezelése, ez hozzátartozik a cserkészélethez. Erdőben található
anyagokból menedék vagy hordágykészítés. A tábortűz elkészítésének szabályát is ismerni kell minden cserkésznek.
A tábori élet egyik igen fontos része
a túrákon, portyákon való részvétel,
melynek célja a kihívások legyőzése,
fizikai erőnlét fenntartása, a teherbíró
képesség megismerése és erősítése. Első
túránk alkalmával a hegy csúcsán álló
kápolnába tértünk be, amely egy nagyon magas, henger alakú kupolában
csúcsosodik, imáink alatt éreztük Isten
jelenlétét. Túráink idején találkoztunk
a földeken dolgozó emberekkel, és jól
esett a szeretetük a cserkészek iránt,
volt ahol málnázni hívtak, barackkal
kínáltak, az ajándékba kapott cukkinit
cipeltük magunkkal a táborba, és jó
vacsora lett belőle, másnap a strandon
az egész megmaradt kirántott cukkini
kellő gyorsasággal elfogyott.

Bárhová mentünk éreztük az emberek
szeretetét és tiszteletét. Csapategységben, katonai alakzatban, csapatzászlóval, cserkészindulóra vonultunk be Zalaszentlászlón a vasárnapi szentmisére, a
felolvasásban is részt vettünk. Plébános
úr és a hívek hálásan köszönték jelenlétünket és a példamutatást. A Makovecz-házban is nagy szeretettel fogadtak, amit hazafias énekekkel háláltunk
meg. A zalaszentgróti strandon a jelenlétünket és énekünket tapssal köszönték
meg. Az előbb leírtak akár dicsekvésnek
is vehetők, de egyet mindenféleképpen
bizonyít, a magyar nemzetnek egyre
nagyobb igénye van a cserkészet által
tanított értékrendre. Tudom, hogy ma
még sokan vannak, akik számára ez az
értékrend kevésbé szimpatikus. Ebben
benne van az ismertség hiánya, nem
beszélve a jelenünket megelőző kommunista, majd pedig az azt követő közösséget, nemzetet és vallást szintén tagadó
világnézeti eszmék hatásáról. Remélem
a magyarság életének alakulásában
egyre nagyobb feladatot vállal a Magyar Cserkészszövetség határon innen
és túl. Ehhez kérem Isten áldását.
Ignácz János, csapatparancsnok
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LÁBÁPOLÁS, KÉZÁPOLÁS, AROMATERÁPIA
klasszikus pedikûr, szike nélküli pedikûr, hagyományos-és francia manikûr,
géllakkozás, körömlakkozás, kéz-és talpmasszázs, aromaterápiás masszázskezelések.

2330 Dunaharaszti, Szent László utca 56/c.

bejelentkezés: 06/30-492-7116
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Hunyadis gyereksereg a Balaton déli partján

Postamúzeum… Bagolyvár… Eötvös Károly… Latinovits
Zoltán… Amikor ezeket a neveket halljuk, vajon mire
gondolhatunk? Remélhető, hogy sokunk egy csendes kis
községre, Somogy megyében. Lázasan kutatva gondolatainkban, előfordulhat, hogy egészen pontosan tudjuk, hová
köthetőek e nevezetes helyek és emberek. Ami viszont
egészen biztos, ha valaki már járt itt, minden bizonnyal
szívesen emlékszik vissza a gyönyörű tájra, a felhőtlen játékra és fürdésre, megannyi programra és kikapcsolódási lehetőségre. Az idei nyári szünetben – hagyományosan
megszervezve – a Dunaharaszti Hunyadi János Német
Nemzetiségi Általános Iskola kisdiákjai nyári tábor keretében ezúttal ide látogathattak el, a Balaton déli partjának
egyik gyöngyszeméhez, Balatonszemesre. Ötven tanuló öt
csodálatos napot töltött itt, fantasztikusan szép időben.
Az „Örökös Ökoiskola” címet viselő intézmény szervező
pedagógusainak legfőbb célja volt, hogy az izgalmakkal és
játékos programokkal teli nyaralás közben diákjaik gyakorolhassák az ökotudatos és egészségmegőrző életmódot. A
tanév fáradalmainak kipihenésén túl közösségi szempontú
értékrendszer átadása és megélése is fontos volt. Remek
szállásadó gyermeküdülő biztosította több helyszínen a lehetőséget arra, hogy a balatoni strandolás mozgásos játékai
mellett egyéb sportolási tevékenységekben is részt lehetett
venni. Közvetlen területén szinte mindenki igénybe vette a
homokos focipályát, a szabadtéri kondi parkot, röplabdaés kosárlabdapályát, valamint a hunyadisok körében oly
népszerű asztalitenisz parkot is. A több napon át tartó
hőség délidőben csendes pihenőre intette a nagy csapatot. Ilyenkor egy erre alkalmas nagyteremben ökotudatos
szellemiséggel készültek újrahasznosításra váró anyagok
felhasználásával szebbnél szebb darabok. Különleges kreatív technikákat használva Balatoni élmények ihlette csodás dolgok születtek. Régi újságpapírokból fonással dobozok, tea filter papírokból „teagami” technikával használati
tárgyak, használt textilből varrással ékszerek és még sok
más szépség készült, melyeket a kis táborozók legszívesebben családtagjaiknak készítettek ajándékozás céljából.
Tervezett tábori tevékenységeiket remekül egészítette ki
a „Balatonszemesi Napok” c. rendezvénysorozat programkínálata, így lehetőség nyílt kézműves kirakodó vásáron, koncerten, további mozgásos játékok kipróbálásában

részt venni. Külön említést érdemel, hogy a diákszállást a
gyakorlott ökosulis tanulók fenntarthatóság jegyében varázsolták ökotáborrá, saját szelektív gyűjtőpontokat alakítottak a keletkezett hulladékok elhelyezésére, jó példát
mutatva mindenkinek, mit lehet tenni a mindennapokban
környezetünk megóvásáért. Büszkék lehetünk rájuk! Örülünk, hogy városunk tanulóinak nyári táboroztatásában
közreműködhettünk, kreatív programpontjaik megtámogatásával észrevétlenül tovább segíthettük környezettudatos szemléletmódjuk formálását.
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete
Kovács Ilona és Gyurkovics Dorottya
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Dunaharaszti Kempo Június-július

A Dunaharaszti Kempo Sport nem tétlenkedett, és nem is
tétlenkedik a nyár alatt. Júniusban mi is meghívást kaptunk Dunaharaszti városától a Városi Sportcsarnok ünnepi
avatójára. Az ott létünk természetesen fontos volt, hiszen
az egyesületünk már több mint 15 éve működik városunkban. A városra való tisztelettel fel is vette egyesületünk
a városunk nevét, és megannyi trófeát, dicsőséget hozott
városunknak ez az egyesület. A meghívásnak természetesen eleget is tettünk, és nagyon örültünk, hogy ennek
a csodálatos megnyitónak mi is szemtanúi lehettünk.
Június végén a Csomád Kupára Országos Kempo versenyre
voltunk hivatalosak, ahol az új versenyzőnk Gulyás Dániel
bemutatkozhatott. A Full kontaktban induló nehézsúlyú

harcos első meccsét pontozással nyerte, a döntőben viszont
ellenfél sérülése miatt továbbjutó, pihentebb ellenféllel
szemben alul maradt a második menetben. Összesítve Dani
2. helyezett lett Full kontakt nehéz súlyban. A másik harcosunk Géró Nikolász volt, akinek az első versenye volt ez.
Nikolász a fegyveres formagyakorlatban 2. helyezett, a küzdelmekben 3. helyezett lett. Gratulálunk versenyzőinknek.
Júliusban szervezte az Össz Harcművészeti Szövetség a
Nemzetközi edzőtáborát, amely ismét nagyot ütött. A
Dunaharaszti Kempo Sport 4 sportolóval képviselte magát ezen a nem akármilyen táborban, ahol Kyokushin
Karate, Shotokan Karate, Aikido, Kempo , és sérült
gyerekek egy sportegyesülete is képviselte magát. Felföldi Szabolcs mesterünk több edzést is tartott, amit főleg
a Holland Kyokushin Karate versenyzők szerettek. Csapatunk: Gulyás Dániel, Fodor István, Felföldi Napsugár
és persze a mester. Az utolsó nap hátrányos fiataloknak tartott bemutatót Felföldi Szabolcs Kempo 3. Dan, Juhász Ferenc Shotokan Karate 7. Dan,
Németh László Taekwondo 5. Dan, Németh „Nyiba „ Sándor olimpikon birkózó, költő és zenész.
Értékelve egy jó összhangú, kemény bunyókkal tarkított Edzőtáborban vehettünk rész, ahol az elsődleges az
összetartozás, a részvétel, a kitartás, és a fejlődés.
Akinek felkeltette ez a keményebb sportág az érdeklődését, azt természetesen várjuk edzőtermünkben.
Dunaharaszti Kempo Sport Edzőterem
Dunaharaszti, Fő út 47 ( a Felföldi-Guminál ).
Tel: 06-30-9902-354

Ingyenes ruhaosztást és átvételt tartunk október 19-én, majd november 9-én,
16-án (pénteki napokon), 16.30-18.00 óráig a karitász-boltban (a Fő út 73-ban,
a Szent István Főplébánia mellett).
Szeretettel várjuk az érdeklődőket: Szent Erzsébet Karitász
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Dunaharasztiak a 63. nemzetközi Duna-túrán
Az idén két Dunaharasztiban élő vizitúrázó vett részt a
Dunatúra romániai szakaszán Silistrától /375 km-től/
csobbanva a Fekete tengerig /0 km-ig/.
Útjukat Silistráig és a Fekete tengertől hazánkig Rátkai
János a Római-fürdői Sport Egyesület vezetője szervezte
és bonyolította. A 9 fős csoport a már megszokott
biztonságban és baráti körben jutott el és csatlakozott a
nemzetközi csapathoz.
A Duna túra minden évben a németországi Ingolsadtól
indul június közepén /a Duna 2355 fkm-étől/ Ausztrián,
Szlovákián, Magyarországon, Horvátországon, Szerbián,
Bulgárián és Románián át a Fekete tengerig /a 0 fkm-ig/
szeptember elejével bezárólag. Időközben bárki, bármikor
kiszállhat és csatlakozhat. Ez az igazi Európaiság és szabadság!
Silistrától a tengerig 375 km, mindez 11 nap alatt, átlagosan napi 35 km evezés időjárástól függetlenül.
A két Dunaharaszti vizitúrátő Balázs József és Skarupka
István végig járta a szakaszokat, az idén viszont a felejthetetlen élményt nyújtó távot duplázni akarták. Mégpedig
azt ahol az édes vizű Duna találkozik a sós vizű Fekete
tengerrel. Ahol a rózsaszínű flamingó csapatok mellett lehet
úszni és evezni. Ez felejthetetlen élmény, ezt látni kell!
Az úti célig napról-napra, állomáshelyről-állomáshelyig
gyönyörködhettek a Duna menti tájakban, falvakban, városokban, ahol szívélyesen fogadták őket a helyi polgármesterek és a lakosok.
Tulceában nagy élmény volt találkozni a kajak-kenu sportág még ma élő legnagyobb legendáival, olimpikonokkal
és világbajnokokkal. A romániai Ivan Patzajchinnal és a
két magyarral Wichmann Tamással és Rátkai Jánossal.
Megtisztelő volt, hogy Ivan meghívta a mi kis csapatunkat a Republik nevezetű hajójára, ahol egy kis borozgatás

mellett élvezettel hallgattuk ahogy a bajnokok felidézik a
régi idők versenyélményeit.
Alig ért véget. de máris várjuk a következő évi Dunatúrát.
Fajkó Judit

2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 91/a
e-mail cím: revitalmedical@gmail.com
Tel.: 06-30/6600-388
Szolgáltatásaink:
Nőgyógyászat, várandósgondozás
Labor vizsgálat
Ultrahang vizsgálatok
(has, kismedence, lágyrészek szív stb.)
Endokrinológia
Diabetológia
Dietetikai tanácsadás
(terheseknek, fogyni vágyóknak, cukorbetegeknek)

Szűrések:
Szűrés férfiaknak
Szűrés nőknek
Pajzsmirigy szűrőcsomag
Diabetológia szűrőcsomag
Nagy szűrőcsomag

Rendelési időpontok: Hétfő-Kedd-Szerda-Péntek: 16.00-20.00-ig
Kedd reggel: 7.00-10.00-ig
Csütörtök délután: 13.00-17.00-ig
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Kismartonban táncoltunk

A Pest Megyei Német Önkormányzat
és a Burgenlandi Néptáncszövetség
együttműködése keretében a Kleine
Rosinen gyermektánccsoport és a Hunyadi János Általános Iskola negyedi-

kes táncosai képviselhették hazánkat a
Kismartoni (Eisenstadt) Gyermektánc
Ünnepen. Az eseményen a gyermekek
együttesen adtak műsort, öt táncot
mutatott be közösen 180 résztvevő.

Az előre megküldött koreográfiákat,
Plättscher-Polka, Siebenschritt, Hiatamadl, Tätscher és Bauernmadl
című táncokat Kindlinger József és
Virágné Gábor Pálma tanították be
a fiataloknak. A közös kulturális és
történelmi kapcsolódás alapján néhány
táncnak csak a helyi akcentusát kellett
elsajátítani.
Az ünnepség felvonulással kezdődött
a tartományi székhely Kultúrközpontjától a sétáló utcán át az Eszterházy
kastélyhoz. Lenyűgöző volt a menet
a történelmi és műemlék épületekkel
szegélyzett utcán a hatalmas kastélyhoz. Itt először a tartományi néptánc
szövetség elnöke Matthias Beck köszöntötte a résztvevőket és a közönséget, majd Kismarton polgármestere
Thomas Steiner (egyben a tartományi
gyűlés tagja) üdvözlő szavai hangzottak el. Steiner úr külön megköszönte
a szülőknek, hogy fontosnak tartják a
hagyományok őrzését és továbbadását
a fiatal generáció számára.
Ezután a kastély előtti téren 2-2
tánccsoport alkotott egy kört, és elkezdődött a táncok bemutatása. Mi a
sopronkeresztúri (Deutschkreutz) csoporttal alkottunk egy kört, az őrvidéki magyarságot a felsőőri (Oberwart)
csoport képviselte. Lenyűgöző látvány
volt ennyi gyermeket egyszerre, felszabadultan táncolni látni. A kivonulás
után a szervezők vendéglátását
élveztük, majd ismét buszra szálltunk.
Az időnkbe még belefért egy kirándulás
az Eszterházyak ősi fészkéhez, a fraknói várhoz.
Köszönjük az Észak-Magyarországi
Német Önkormányzatok Szövetsége és
a Pest Megyei Német Önkormányzat
támogatását.
Rötzer Viktória

A Haraszti Fiatal Svábok Egyesülete Altdorfban
Nagy örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk
az
Észak-magyarországi
Német
Önkormányzatok
Szövetsége
Egyesület
által
szervezett
„Színjátszó
és
néptánc“
táborban
Németországban.
Június 21-én, csütörtökön indultunk el szeretett testvérárosunkba, Altdorfba, amely egy Nürnbergtől 25 kilométerre
fekvő bajor város. A hosszú út után mikor megérkeztünk
Rummelsbergbe, elfoglaltuk a szálláshelyünket, majd vacsorázni indultunk, ahol az altdorfi barátaink fogadtak
minket. Másnap délelőtt megtekintettük Rummelsberget, majd elindultunk Hegnenbergbe, amely a gyönyörű
kilátásáról híres, így itt fogyasztottuk el az ebédünket,
valamint mi is megcsodáltuk a meseszép tájat. Késő
délutánra meghívást kaptunk az altdorfi testvériskola
Wallenstein kantátájának előadására, amelyben mi is részt
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vehettünk, valamint lehetőségünk volt arra, hogy a tánccsoportunk itt is bemutatkozhasson. Szombaton ellátogattunk Nürnbergbe a Birodalmi Pártgyűlések Dokumentációs Központjába, ahol a nemzeti szocialisták kísérteties
tömegfelvonulásaikat tartották. A Kongresszusi Központ
egy részében rendezték be a Dokumentációs Központot,
így ebben az érdekes építészeti megoldásokkal felújított
épületben a legteljesebb részletességgel tanulmányozhattuk a náci propagandagépezetet. Az állandó kiállítás címe
„Elragadtatás és terror“, ami nagy hatással volt ránk és
mint ahogy az a címben is megjelenik, elragadtatva jártunk
teremről teremre. Ezután körbejártuk Nürnberg főterét,
ahol megcsodáltuk a különböző nevezetességeket, például
a Sebald templomot és a Schöner Brunnen-t, valamint bevettük Nürnberg várát és onnan jól szemügyre is vettük a
várudvart és az egész várost. Este ellátogattunk az altdorfi
egyetem udvarára és megtekintettük a tradicionális Schiller Wallenstein táborában című népszínművet. A mű végét
követően ahogy visszatértünk az altdorfi piactérre, belecsöppentünk az esti tábori életbe. Vasárnap reggel újból
ellátogattunk Altdorf főterére, és megnéztük a különböző
nemzetiségek táborait, valamint különlegesebbnél különlegesebb portékáit. Ezt követően ismételten előadásra került
sor, mégpedig Franz Dittmar Wallenstein Altdorfban című
darabját mutatták be. Külön érdekesség volt számunkra,
hogy Dittmar ezt a művet kifejezetten Altdorf számára
írta és az sehol máshol nem lett előadva. Mindkét népszínmű elnyerte a tetszésünket és nagyon örültünk, hogy
mi is részesei lehettünk ennek a kiemelkedő eseménynek.
Június 25-én, hétfőn fájó szívvel, de csodálatos emlékekkel
érzékeny búcsút vettünk altdorfi barátainktól, mert elérkezett a hazaindulás ideje. A hazaút során több nevezetessé-

get is megnéztünk, elsőként a Jochenstein-i vízierőművet
látogattuk meg és megtekinthettük hazánk egyik leghosszabb folyójának a szabályozását. Következő állomásunk
a Schlögen-i Duna hurok volt, ahol közvetlenül a Duna
mellett, megcsodálhattuk ebédünk közben a gyönyörűszép
kilátást. Hazafelé megnéztük Wachaut, Dürnsteint, Kremset és a Melki Apátságot is. Így ért véget az öt napos
németországi kalandunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni az Emet Támogatáskezelőnek, a Dunaharaszti Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak és az Altdorfi Partnervárosi Egyesületnek a támogatást, az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesületnek és Zwick
Andrásnak a tábor megszervezését! Köszönjük ezt a feledhetetlen öt napot!
Csendes Eszter és Knapp Dorottya Olimpia

NYÁRI TÁNCTÁBOR
A Haraszti Fiatal Svábok Egyesülete,
mint már sok éve, most is Liptódon
tartotta a nyári tánctáborát. A táncosok 9 napjukat szinte csak tánccal

töltötték. Azonban emellett volt idő
pihenni és játszani is.
A tábort idén rendhagyó módon a
Mohácsi Halászléfőző Fesztivállal

kezdtük el. Itt a tánccsoportunk kétszer is színpadra léphetett. Egyszer a
központban, majd később a Duna parton is. A fellépések után, kiélvezve a
fesztiválhangulatot és a jó időt, az esti
utcabálon is maradtunk. Éjfélkor már
mindenki fáradtan szállt fel a buszra,
ami egyenesen Liptódra vitt minket.
Ahogy megérkeztünk mindenki sietve
elfoglalta a helyét, hogy a hosszú és
tartalmas hétre frissen és energiával
feltöltve ébredjen.
A napi rutin hamar kialakult. A napjaink reggel 8-kor a reggelivel indultak. Ezután 9 órakor kezdődött az
énekpróba, ahol Sax Norbert tanított
minket. Miután kellően kiénekeltük
magunkat, következett az első szabadon választható táncpróba Fekete
Bettinával, akivel gyakoroltuk a helyes tartást, és a helyes viselkedést
tánc közben. Emellett bevezetett
minket egy kicsit a latintánc világába,
amit nagyon sokan örömmel fogadtunk. Egy rövid szünet után következett a napi második táncpróba Kindlinger Józseffel, akivel a tánccsoport
koreográfiáit gyakoroltuk, emellett 2
új táncot is elsajátítottunk. A fárasz-
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tó délelőtt után jött az ebédidő. Miután mindenki nyugodtan megebédelt,
kezdődött az elméleti oktatás, amit
egyesületünk vezetője, Zwick András
tartott. Itt hallottunk előadásokat
a svábok történelméről és mai helyzetükről is. Egy-egy napon, akinek
kedve tartotta, ebéd után besegíthetett a konyhán a vacsora elkészítésében. Ilyenkor lehetőségünk volt
megtanulni rétest nyújtani, lepényt
dagasztani, vagy esetleg gőzgombócot készíteni. Ezután folytatódott
a táncpróbasorozat. A délutáni első
táncpróbát Gölcz Mira és Sax Norbert tartották, akikkel rövidebb
táncrészleteket tanulhattunk meg.
Majd egy kis pihenő után újra tánctanárunkkal, Kindlinger Józseffel,
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próbáltunk tovább. Ezzel az utolsó
próbával véget is ért a napi kötelező
program, így vacsora után szabadidő
következett.
Azonban a szabadidőnk sem telt haszontalanul. A kora esti órákban különböző sorversenyeken, csapatversenyeken vehettünk részt. Ezután este,
aki még érzett elég erőt magában és
a lábában, a kultúrházban rögtönzött sramli partikon érezhette jól
magát. Ezeken az estéken a tánccsoport tagjaiból, és vezetőiből összeálló
zenekar szórakoztatta a résztvevőket.
Azonban akinek a napi sok óra tánc
elég volt, a szálláshelyen kivetítőn
filmezhetett, vagy csak pihenhetett.
A hét közepén, szerdán, egy kis pihenés végett elutaztunk Harkányba,
ahol egész nap strandolhattunk. Itt
mindenki kedvére fürödhetett, csúszdázhatott, vagy csak élvezhette a jó
időt a fűben, esetleg egy hangulatos
kártyaparti közben. A nap végén fáradtan indultunk vissza Liptódra.
A pénteki napunk is kivételesen telt,
mivel egyik táncosunk a 17. születésnapját ünnepelte. Emiatt az ebéd
után egy tortával és énekléssel leptük
meg őt, majd este egy meglepetés
bulival próbáltuk tökéletessé tenni
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a születésnapját. Így az utolsó teljes
napunkon (a buli miatt is) már mindenki fáradtan érkezett a reggelihez.
A táncpróbák után elérkezett a táborzáróbuli, ahol mindenki még utoljára a héten kiszórakozhatta magát.
Az utolsó, vasárnapi, reggeli után
már csak a pakolás volt hátra. Így
miután elköszöntünk a vendéglátóinktól, bepakoltunk a buszba és elindultunk haza. A hosszú hét ellenére, meglepő módon, a haza fele út is
hangosan nevetve és szórakozva telt.
Ez a felejthetetlen hét után szeretnénk megköszönni az egyesületvezetőnknek, Zwick Andrásnak; a tánctanároknak, Kindlinger Józsefnek, Sax
Norbertnek, Gölcz Mirának, és Fekete Bettinának; a vendéglátóinknak,
a Markesz családnak; a Haraszti Német Önkormányzatnak és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Támogatáskezelő Szervezetének; emellett
minden szülőnek és azoknak, akik
bármilyen formában hozzá tettek a
tábor szervezéséhez; hogy idén is a
maximumot kihozva élvezhettük a
tánctábort Liptódon. Köszönettel a
Haraszti Fiatal Svábok Egyesülete.
Kreisz Gréta

B E L IC Z A I
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Városnapok
2018

DMTK KÉZILABDA
Október 13.
Szombat

14:00 junior
DMTK - Kiskunfélegyháza
16:00 felnőtt
18:00 DMTK II. DMTK II. - Kézisuli Alapítvány
Budapest

November 07.
Szerda

19:00 DMTK II. DMTK II. - BEAC

November 17.
Szombat

14:00 junior
16:00 felnőtt

November 24.
Szombat

DUNAHARASZTI
SPORTCSARNOK

December 01.
Szombat

DMTK - Dunaújvárosi Ac.

A jóga gyakorlásával egyensúlyba kerül a Test,
lecsendesedik az Elme és megpihen a Lélek.
Hatha jóga Gerinc jóga Sivananda jóga
Női jóga Vinyasza jóga Yin jóga
Aranykor jóga Kismama jóga
Baba-mama jóga Ovis jóga Sulis jóga

A Boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem Bennünk van!

11:00 DMTK II. DMTK II. - Csepel DSE
14:00 junior
DMTK - Szolnok
16:00 felnőtt
18:30 DMTK II. DMTK II. - HORT SE

TEST LÉLEK SZELLEM HARMÓNIÁJA

KCSE.

Dunaharaszti, Fő út 122. Bejelentkezés: +36 20 439 42 01
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Kedves Szülők!

Dunaharaszti lakossága nagyon dinamikusan fejlődik, ami magával hozza a várandós
és gyermek létszám nagyfokú növekedését.
A védőnők erejükön felül próbálnak helytállni, de majdnem mindenki körzete meghaladja a maximálisan gondozható létszámot.
Emiatt 2018.09.03-tól a Védőnői Szolgálatban a meglévő 8 gondozási kör mellé egy
újabb – 9. kör került megnyitásra. Az új
körzet a Pillangó lakóparkot Alsó- és Felső
Duna utcai részt foglalja magában, Fekete
Bernadett védőnő látja el. A Szondy utcától
délre fekvő 3-as gondozási kört Kindlingerné Fritz Teréz és Királyházi Ágnes védőnő
látják el 50-50% bontásban helyettesítésben.
Az érintettekkel folyamatosan vesszük fel a
kapcsolatot, tájékoztatjuk őket a változásról.
Az utcabeosztásról a 24 260 357 telefonszámon bővebb felvilágosítást tudunk
adni, illetve a közösségi médiában, honlapon folyamatosan frissülnek az adatok.
Az ingyenes foglalkozásaink: Baba-Anya
Klub, Szülésfelkészítő Foglalkozás, Csecsemőgondozási Tanfolyam, Szoptatásra Felkészítő Foglalkozás átmenetileg szünetelnek.
Babamasszázs Tanfolyam indult 2018.09.21én Szatmári Judit szervezésében, hozzá a 70
491 2368 számon lehet bejelentkezni.
A Védőnői Szolgálat változatlanul a Dózsa
György út 24 szám alatt található 1 Tanácsadó helyiséggel és 1 munkaszobával áll a lakosok rendelkezésére. Kérjük a szülők türelmét
és megértését, igyekszünk, hogy mindenki
a megszokott magas szintű ellátást kapja.
Köszönjük szépen!
.
		Dunaharaszti Védőnők

Kedvesek!
2018. júniusi újszülöttekből kimaradt
Szőke Martin		

06.06

Klekner Marcell Tibor
Tóth Bendegúz Soma
Farkas Boglárka		
Kovács-Almási Luca
Puskás Olívia		
Tromper Lili		
Varga Richárd		
Kormos Boldizsár
Maschek Olivér Bence

07. 02.
07. 03.
07. 04.
07. 04.
07. 06.
07. 06.
07. 06.
07. 07.
07. 08.

Küss Mira		

07. 09

2018. júliusi újszülöttek

A DUNAHARASZTI VÁROSI
KÖZTEMETŐ HALOTTAK NAPI
NYITVATARTÁSI RENDJE:
október 20. – 26 -ig 8.00-16.00
október 27. – 28 -ig 8.00-17.00
október 29. – 30 -ig 8.00-16.00
október 31. – nov. 4-ig 8.00-17.00
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Majoros Liza		
Bozó Bence Demeter
Czira Hanna Izabella
Pap Barnabás		
Halász Nimród		
Farkas Benjámin
Lévai Flóra		
Szakál-Plósz Frida
Fodor Hanga		
Szalontai Noémi
Ignácz Alexandra
Kovacsik Lia		
Farkas Dóra		
Harangozó Arnold
Braskó Ádám		

07. 10.
07. 11.
07. 12.
07. 15.
07. 16.
07. 18.
07. 19.
07. 19
07. 20.
07. 20.
07. 23
07. 26.
07. 27.
07. 30.
07. 31.

Kovács Réka		

07. 31.

2018. augusztusi újszülöttek
Gábos Noémi		

08. 01.

Ökrös Zétény		

08. 01.

Rúzsa Nelli		

08. 01.

Taba Anna		

08. 02.

Szabó Alex		

08. 04

Zombori Márton József 08. 05.
Tóth Erik		

08. 06.

Molnár Mira		

08. 07.

Vanek Gergő		

08. 07.

Vas Levente		

08. 07.

Hatos Milán Róbert

08. 08.

Gillich Gergő		

08. 11.

Gyárfás Dávid		

08. 15.

Tacsi Anna Szófia

08. 15.

Asztalos Léna		

08. 17.

Győri Gréta Kamilla

08. 17.

Kis Natália		
Angyal Csinszka Anna
Bertalan Dániel		
Fehérvári Gréta		
Kovacsics Fanni		
Petteny Adrián		
Vadadi-Fülöp Liliána
Lacházi Lara		
Tréki-Tóth Borbála
Tóth Emma Eliza
Tóth Olívia Anna
Tugyi Milán Tamás

08. 17.
08. 22.
08. 22.
08. 23.
08. 24.
08. 24.
08. 24.
08. 27
08. 28
08. 29.
08. 29.
08. 31.

IRODA NYITVATARTÁSA:
október 24-26.-ig a megszokott
nyitvatartás szerint
okt. 27-én (szombat) 8.00-14.00
okt. 28-án (vasárnap) 8.00-12.00
okt. 29-én (hétfő) 8.00-16.00
okt. 30-án (kedd) 8.00-16.00

2018. július hónapban
elhunytak neve és életkora

Agócs Mátyásné
élt 87 évet
B. Nagy Istvánné
élt 75 évet
Bálint Gyula		
élt 80 évet
Bárd Ferenc		
élt 69 évet
Békefi Sándorné
élt 77 évet
Harmath István		
élt 87 évet
Kovács Józsefné
élt 80 évet
Kreisz Sebő		
élt 75 évet
Lados Sándor		
élt 53 évet
Liebau László		
élt 86 évet
Maklári Béla József
élt 69 évet
Nagy Béla Zoltán
élt 81 évet
Nagy István Lászlóné élt 75 évet
Németh Lászlóné (szül.:
Kaltenecker Magdolna) élt 83 évet
Takács Józsefné
élt 90 évet
Takács Imre Mihályné élt 65 évet
Tóta Lászlóné		
élt 83 évet
Zatureczki Julianna
élt 72 évet

2018. augusztus hónapban elhunytak neve és
életkora

Baksi László Józsefné élt 75 évet
Benkovics János
élt 74 évet
Borosjenői Kálmán
élt 93 évet
Buzás Péter		
élt 62 évet
Csikely Á. Miklósné
élt 87 évet
Elek Béla		
élt 68 évet
Gergely Miklós Tamásné élt 70 évet
Havasi Gyöngyi		
élt 55 évet
Dr. Horváth Sándor
élt 76 évet
Imre József		
élt 74 évet
Karácsony Mártonné
élt 77 évet
Katona Ferenc		
élt 87 évet
Kecskeméti Andrásné élt 71 évet
Koszta László		
élt 66 évet
Kovács István		
élt 61 évet
Leéb István		
élt 75 évet
Nagy Béla Zoltán
élt 82 évet
Perényi Mátyás		
élt 62 évet
Pokorny Gyula		
élt 77 évet
Scheiring Jánosné
élt 82 évet
Szabó Ferenc Károly
élt 62 évet
Tóth Margit		
élt 60 évet
Turák Miklós		
élt 69 évet
Weiss Rita Mária
élt 81 évet
Wolf Ottó Gyuláné
élt 80 évet
okt. 31-én (szerda) 8.00-17.00
nov. 01-én (csütörtök) 8.00-17.00
nov. 02-án (péntek) 8.00-17.00
nov. 03-án (szombat) 8.00-14.00
nov. 04-én (vasárnap) 8.00-12.00
TELEFONSZÁM: 06 24-470-332
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A J T Ó- A B L A K - R E D Ő N Y
FA és MŰANYAG ( raktárról is )
Taksony Fő út 21. Tel: 06-70-636-9595

FA BEJÁRATI AJTÓK 30% kedvezménnyel (a készlet erejéig)
Ablakok 3 rétegű üveggel is rendelhetőek.
Belső ajtók széles választékban !
Műanyag bejárati ajtók már 73.000,-Ft-tól.

Nyitvatartás: előzetes telefonos egyeztetéssel

Munkaerőt keresünk
a Dunavarsányi Ipari Parkba!!

Gombaszedőnői munkakörbe
Felvételhez szükséges: önéletrajz
életkor: 20 - 40 év
Jelentkezés: 9-13h-ig, DOFE KFT.
Dunavarsány, Déri Miksa u. 6-8
dofekft@gmail.com

06-70/623-52-82

IMPRESSZUM
Szerkesztők: dr. Szalay László polgármester,
Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
2330 Dunaharaszti, Fő út 152., Tel.: 504-450
e-mail: Dharaszti2000@gmail.com
Fotó: Teszár Ákos, szerzők
A kéziratok leadási határideje: minden hónap 20-a.
Hírdetés felvétel:
Dharaszti2000@gmail.com. Tel.: 70 225 00 35
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a leadott anyagok
szerkesztésére.
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért
a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
Megjelenik 8500 példányban. ISSN 1589-5874

Viktória Gyógytorna
Dunaharaszti, Haraszty Ferenc u. 49/A
Manuálterápia, Schroth, McKenzie, Dorn terápia, kineziotape kezelés,
triggerpont terápia, csoportos tornák.
Bovebb
Bõvebb információ :
www.viktoriagyogytorna.hu
06 30 214 8073 Tóth Viktória
viktoriagyogytorna@gmail.com
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Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168

Szeretettel köszöntjük

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

a

90

éves

Fenyvesi Vili bácsit.

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

Haraszti-Suli Alapítvány
Krizsány Ildikó, az alapítvány kurátora
mesélt nekünk szívügyéről, egy tanulói
közösség létrehozásáról és indíttatásáról
az alapítvány létrehozására.
Mi késztetett a Haraszti Suli Alapítvány létrehozására?
Jó egy éve érik már bennem az alapítvány és egy tanulóközösség létrehozásának gondolata. 2 évvel ezelőtt, amikor gyermekem iskolába indult, nagy
örömmel vártuk az iskolakezdést, de
arra senki nem számított, hogy az állami iskolában nem fog tudni helytállni és
nem ez lesz az ő útja. Rövid időn belül
kiderült, hogy neki nincsen még helye az
iskolában. Iskolaköteles volt, de nem iskolaérett és már nem volt visszaút. Arra
vonatkozólag pedig senki nem tudott
nekünk tanácsot adni, hogy hogyan tovább.
Az Ő útkeresése nyitotta fel a szemem,
hogy az állami iskolarendszeren kívüli
oktatásra az óriási igény mellett milyen
nagy szükség van.
Hogyan képzeled az alapítvány tevékenységét?
Alapítványunk küldetése az ideális tanulási környezet megalkotása. Olyan
gyermekeket nevelünk, akik otthonosan,
magabiztosan, kiegyensúlyozottan és
céltudatosan mozognak az őket körülvevő világban. Mindezt kis létszámmal
és családias környezetben. A vezető pedagógus felkészíti a gyermekeket az első
osztálytól a negyedik osztály végéig a
féléves és az év végi vizsgára. Projekt és
digitális alapú tanulással, sokszínű módszertannal. Az első egész napos tanulócsoport 2019. szeptember 3-án indul el
az első évfolyamos diákok számára.
Mi az a projekt alapú tanulás?
A tanulócsoportunk életében ugyan nem

lesznek tanórák és csengőszó, tanulási
alkalmak viszont igen. Mielőtt bármibe
is belekezdenénk, a figyelem összpontosítására, a koncentrációra helyezzük a
hangsúlyt. Tudomásul vesszük azt, hogy
minden gyermek más. A gyermekek tanulás iránti vágyát születésüktől kezdve
a belső motivációjuk hajtja, mi ezt az
erőt fogjuk ápolni és táplálni.
A projektmódszer a tanárok és diákok
közös tervező és kivitelező tevékenységére épülő pedagógiai-didaktikai módszer, amely a megismerési folyamatot
projektek sorozataként szervezi meg.
Pedagógiai értelemben a projekt olyan
összetett feladat, amely középpontjában
egy, többnyire gyakorlati természetű, a
mindennapi élethez kapcsolódó probléma áll, és amelyet a tanárok és diákok
közösen, együttműködve, több szempont szerint elemezve, komplex módon
dolgoznak fel.
Miből fogod mindezt finanszírozni?
Nagyon szeretném széles rétegek számára elérhetővé tenni ezt a tanulási formát,
ezért számos potenciális támogatóval
veszem fel a kapcsolatot. Továbbá Dunaharasztin rendszeresen tervezek támogatói rendezvények szervezését, azaz
gálavacsorákat, bálokat, koncerteket és
más programokat, amelyek látogatása
támogatói jeggyel lesz lehetséges. A
fenntartáshoz a működési költségeket
(ház-bérleti díj, rezsi, tanárok fizetése,
eszközök, stb...) a támogatásokon kívül
a szülői hozzájárulások fedezik majd.
A Haraszti-Suli alapítója: Füredi Annamária
Kurátora: Krizsány Ildikó
További információk a weboldalon:
www.harasztisuli.hu
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www.volkswagen.hu

Belül tudományos.
Kívül fantasztikus.

Az új Touareg. Innovision Cockpit kezelőfelülettel:
digitális műszeregységgel, valamint érintés-, gesztus és
hangvezérelt infotainment rendszerrel.
A 3.0 V6 TDI motorizáltságú új Touareg kombinált átlagfogyasztása: 6,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 182 g/km. Ezen
értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra. A 27. héttől
gyártásba kerülő példányok fogyasztási és CO2-kibocsátási értékei a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten
harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján lesznek megállapítva, és a reálisabb vizsgálati eljárási körülmények miatt
magasabbak lehetnek. A fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a
tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket a vezetői szokások és
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció,
extra felszereltséget tartalmazhat.

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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ŠKODA FABIA COMBI kombinált átlagfogyasztás: 4,6-4,9 l/100km, CO2 kibocsátás: 105-111 g/km

A megújult ŠKODA FABIA COMBI megérkezett, és már csak arra vár, hogy Ön is
megtapasztalja: együtt még a legnagyobb apai kihívások is gyerekjátékká válnak!
A modell kibővített felszereltségei között mindent megtalál, amire szüksége lehet
a közös úton: a LED fényszóróktól kezdve a holttérfigyelő asszisztensen át egészen
az adaptív tempomatig. És bár a FABIA COMBI kompakt méreteivel zökkenőmentes
a városi közlekedés, mégis elég tágas ahhoz, hogy minden és mindenki kényelmesen
elférjen. Tegye próbára!

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

A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes
járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen
értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017.09.01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre
vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től
a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás
és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A felsorolt felszereltségek opcionális, felár ellenében kapható extrafelszereltségek. A kép illusztráció.
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Október 6.-án 18 órakor a Petőfi szobornál
néma főhajtás és gyertyagyújtás.
Várunk Mindenkit

Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja a város lakosságát
az 1956-os forradalom és szabadságharc
alkalmából rendezendő megemlékezésre,
melyet
2018. október 23-án 18.00 órakor
tartunk a Hősök terén, az '56-os emlékműnél.
Történelmi szemelvények Dunaharasztiról
Közreműködnek: A Sziget Színház művészei
Koszorúzás

www.dunaharaszti.hu

