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DUNAHARASZTI HÍREK

Ebben a hangulatos Duna-parti 
városban található a Dunai-svábok 
emlékműve, a régi városfalon pedig az 
erről a vidékről elvándorolt családok 
leszármazottainak emléktáblái, akik 
az ősök tiszteletére, rájuk emlékezve 
hozták el mostani városuk üdvözletét. 
Ezek általában Al-Dunai települések 
Bácska térségéből, de találunk táblát 
a deltavidékről is, a Fekete-tenger 
partjáról. 
Közel 6 évvel ezelőtt, Kerekes Lajos 
kezdeményezésére, három település 
Dunaharaszti, Soroksár és  Taksony 
német nemzetiségi önkormányzatainak 
vezetői elhatározták, hogy közösen 
emléktáblát helyeznek el itt, a dunai 
svábok magyarországi betelepítésének 
300. évfordulója alkalmából. 
Magyarországról most először került 
fel a bronzból készült üzenet az 
emlékfalra, mégpedig az utolsó kiadó 
helyre. A most felavatott és felszentelt 
30. táblával - a táblák elhelyezésére 
szolgáló falon - a „kiadó helyek” 
véglegesen elkeltek. A három település 
egy tradicionális kultúrműsorral 
lepte meg az ünnepség szépszámú 
résztvevőit. Dunaharasztit autentikus, 
régi dalokkal a Sváb Dalkör képviselte. 
Sokan keltek útra városunkból is, hogy 
őseik iránt, mint egy fajta zarándoklat, 
tiszteletüket tegyék. A jó hangulatú és 
színvonalas rendezvény végén, a közös 
munka, az összefogás eredményének 
örülhettek a szervezők, Karl József 

alpolgármester és Gerber Ferenc a 
Német Önkormányzat vezetője. A 
delegációt elkísérte dr. Szalay László 
polgármester úr is. Képeink az ünnepi 
eseményen készültek.

szerk.

Emléktábla avatás Ulmban

A gályarabok – Michael de Ruyter
A reformáció évtizedei után 1655-ben trónra lépett I. Lipót 
császár. Az addigi viszonylagos vallásbékét felváltotta az 
erőszakos protestáns egyházüldözés. I. Lipót uralkodását az 
jellemezte, hogy a rábízott országok érdekei előtt a vatikáni 
érdekeket nézte. Az ország törvényeit és a protestánsok val-
lásszabadságát biztosító békekötéseket nem tartotta magára 
nézve kötelezőnek. Egymás után vették el a protestánsoktól a 
templomokat és iskolákat erőszakos módon, sokszor fegyverek-
kel. Az 1671-1681-ig terjedő időszakot nem véletlenül nevezik 
a protestánsok (evangélikusok, reformátusok) gyászévtizednek. 
A király, közel fél évszázados uralma alatt a törvénytelen in-
tézkedései miatt a magyar főurak egy része is szembefordult 
vele, Wesselényi nádor vezetésével összeesküvést szőttek ellene. 
Az összeesküvés azonban lelepleződött. Elfogott leveleik alap-
ján azzal vádolták meg a felvidéki protestáns lelkészeket, hogy 
részt vettek az összeesküvésben. Ezért 1763-ban Pozsonyba a 
vésztörvényszék elé idézték őket, ahol valamennyit halálra ítél-
tek. Mikor már a siralomházban ültek, jezsuiták keresték fel 
őket, akik azt mondták, hogy a király megkegyelmez nekik, ha 
áttérnek vagy lemondanak hivatalukról, vagy kivándorolnak 

az országból. A 33-ból csak egy volt, aki áttért…
A következő évben megismétlődtek az események. A po-
zsonyi ítélőszék hasonló ítéletet hozott az egész országból 
megidézett lelkészek és tanítók fölött. Amikor Lipótnak alá 
kellett volna írnia az ítéleteket, megrémült, és azt mondta 
a hagyomány szerint, akármit, csak ne fejezzétek le őket.
Az elítélt lelkészeket, különböző várfogságok után 1675 má-
jusában adták el Nápolyban a spanyol hadihajókra gálya-
rabnak, fejenként 50 aranyért.
A gályarabság szörnyű sorsot jelentett. Napi húsz órai eve-
zés, minimális ellátás mellett, embertelen körülmények mel-
lett. A folytatást az olvasó gondolataira bízom.
A nyugati világ felvilágosult keresztényei (Anglia, Svájc, 
Hollandia) nem mehettek el a fentiek tudatában a történtek 
mellett.
Végül is Michael de Ruyter holland tengernagy „kegyes és hat-
hatós” segítsége hozta meg számukra a szabadulást. (Erősen 
lőtte ugyanis az akkor spanyol fennhatóság alatt álló Nápolyt.)
Amikor II. János Pál 1991-ben nálunk járt. a megbékélés je-
léül megkoszorúzta  Debrecenben a gályarabok emlékművét.
„A harcot, mit őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés” 
(József Attila)

Varsányi Ferenc

A kereszténység nagyjai
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Dr. Szalay László polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, valamint a televí-
zió nézőit, majd ezt követően beszámolt 
a két ülés között eltelt időszakban tör-
tént fontosabb eseményekről.
1. Megkezdődött a Keskeny utcában a 
rétegvizek és fakadó források vizének 
összegyűjtése és elvezetése a Rácke-
vei-Soroksári Dunába.
2. A Szent István utca északi oldalán 
elindult a térköves járdaépítés. 
3. Üzemeltetésre átadtuk a Paradicsom-
szigeten az ivóvíz-hálózatot az ÉDV 
Zrt. részére.
4. Az M0 turbó körforgalom beruhá-
zása a tervezettnél gyorsabb ütemben 
halad, a keleti oldal sávszélesítése már 
elkészült.
5. A Knézich utcai játszótér építési 
munkái ütemezetten haladnak, elké-
szült már a kerítés és a tereprendezés, 
az automata öntözőrendszer kiépíté-
se megtörtént. Jelenleg a térkő- és a 
gumiburkolat építése zajlik, illetve 
növényültetésre kerül majd sor. Ezen 
munkák várható befejezésének idő-
pontja november 15. A játszóeszközök 
kihelyezésére a jövő évben kerül sor.
6. A Városi Köztemetőben hatósági 
ellenőrzést tartott a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Szigetszentmiklósi Járási 
Hivatala a fenntartásra és az üzemel-
tetésre vonatkozóan. Az ellenőrzés 
mindent rendben talált.
7. A Városi Bölcsőde új tagintézmé-
nyének műszaki átadás-átvétele meg-
kezdődött, az eljárás lezárása 2018. 
november 30-ig megtörténik. A hasz-
nálatbavételi eljárást megindítottuk. 
Az ünnepélyes megnyitóra 2019. ja-
nuár 4-én kerül sor.
8. A Felnőtt Háziorvosi Rendelő átépí-
tésének, bővítésének kivitelezése 2018. 
október 1-jén megkezdődött, a munká-
latok ütemterv szerint haladnak. 
9. A Százszorszép Óvoda felújítási, 
korszerűsítési munkáira a Magyar Ál-
lamkincstárral a támogatási szerző-
dést megkötöttük. 
10. Megkezdődött a Laffert kúria külső 
nyílászáróinak felújítása.
11. Lezajlott az Önkormányzat által 
szervezett anyajegyszűrés. A 3 alka-
lom során 125 embert vizsgált meg 
Dr. Sas Andrea Barbara doktornő, 6 
személyt azonnali vizsgálatra küldött 
tovább, 25 fő esetében további megfi-
gyelésre van szükség.
12. 2018. október 15-én 200 rászoru-
ló családot láttunk el tartós élelmi-

szereket tartalmazó csomaggal. Ezt 
az akciót a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai szervezték meg 
– köszönet érte -, az Élelmiszerbank 
támogatásával.

A Képviselő-testület ezt követően a 
következő napirendi pontokat tárgyal-
ta meg:
Sürgősségi előterjesztés: A Tes-
tület lemondott a Kossuth L. u. 11. 
szám alatti ingatlant érintő elővásár-
lási jogáról.
1. A Képviselő-testület módosította a 
17/2017. (XI. 3.) számú díjrendeletét. 
2. Döntés az iparterületen található 
önkormányzati ingatlan értékesítésé-
re kiírt pályázat ügyében a Testület 
a következő döntést hozta: Dunaha-
raszti Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a tulajdonát képező Dunaha-
raszti 0168/22 hrsz-ú, természetben 
Dunaharaszti, Déli Iparterületen lévő, 
telephely megjelölésű 1 ha 7797 m2 
nagyságú ingatlan – szabályozással 
nem érintett 1 ha 6391 m2 nagyságú 
részét a KÖRÉP-SZOLG Környezet-
védelmi Építőipar és Szolgáltató Kft. 
(szh.: 2330 Dunaharaszti, Petőfi S. 
u. 53., képviseli: Tacsi István) részé-
re értékesíti. Az ingatlan vételárát 
60.000.000,- azaz Hatvanmillió forint-
ban határozza meg. Amennyiben a 
Magyar Állam az elővásárlási jogával 
nem él, úgy a nyertes pályázó köteles 
az Önkormányzat írásbeli felhívására 
a teljes vételárat 30 napon belül, ban-
ki átutalással egy összegben megfizet-
ni. A Képviselő-testület felhatalmaz-
za a Polgármestert, hogy a vevővel az 
adásvételi szerződést kösse meg.
3. A Testület módosította a 12/2013. 
(V. 31.) számú vagyonrendeletét, 
majd értékesítette a 3121/1 hrsz-ú 53 
m2 területű ingatlant.
4. A Képviselő-testület elfogadta a 
DMTK beszámolóját a Dunaharaszti 
Sportcsarnok megvalósítására nyúj-
tott támogatás felhasználásáról.
5. Albetétesítési eljárás kezdeménye-
zése tárgyában a Testület a következő 
határozatokat hozta: Dunaharaszti 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál 
kezdeményezze a Dunaharaszti belte-
rület 8230 helyrajzi számú ingatlan 
mellékelt változási vázrajz szerinti 
albetétesítési eljárását. és  hozzájárul 
ahhoz, hogy az albetétesítési vázrajz 

szerint kialakítandó „Dunaharaszti 
Sportcsarnok ingatlanra” - a Tao 
törvény 22/C. § (6) bekezdés a) 
és d) pontja alapján 15 évig, és 
418.698.402,- Ft összeg erejéig, a Ma-
gyar Állam javára jelzálogjog kerüljön 
bejegyzésre.
6. A körforgalom építésével kapcso-
latban a Képviselő-testület az aláb-
bi határozatot hozta: Dunaharaszti 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
014/37, 017/31, 081/8, 083/3 helyraj-
zi számú utakat belterületbe csatolja 
és megbízza a polgármestert, hogy a 
PMKH Ráckevei Járási Hivatal Föld-
hivatali Osztályánál kérelmezze
- a 1993. évi II. törvény 12/D. §-a ér-
telmében a Kisduna Ipari Szövetkezet 
földhasználati jogosultságában álló 
081/8 hrsz-ú, kivett saját használatú 
út művelési ágú ingatlannak az Ön-
kormányzat tulajdonába adását;
- a határozatban felsorolt ingatlanok 
belterületbe csatolását;
- az 51-es főút M0 és 5201 főút kö-
zötti szakaszát érintő önkormányzati 
tulajdonú közterületek körében 
elvégzendő telekalakítás(ok) ingatlan 
nyilvántartási bejegyzését; továbbá 
kössön szerződést a telekalakítással 
egy ingatlanként létrehozandó orszá-
gos közút területének állami tulajdon-
ba adására.
7. A HÉSZ módosítás véleményezési 
eljárásának lezárásaként a következő 
határozatot hozta a Testület:
Dunaharaszti Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 133/2017. (XII. 18.) 
sz. Kt. határozatának megfelelően 
Dunaharaszti részterületeire vonat-
kozóan a településrendezési eszkö-
zök módosításra elkészült tervre a 
partnerségi egyeztetés során, illetve 
a véleményezési szakaszban beérke-
zett véleményekkel kapcsolatban a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. 
§ (2) bekezdésében foglaltaknak meg-
felelően a Képviselő-testület:
- tudomásul veszi, hogy a beérkezett 
vélemények figyelembe vételével a ter-
vezet alátámasztó munkarészeként a 
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerin-
ti környezeti értékelés nem készült;
- tudomásul veszi, hogy a véleménye-
zési szakaszban a partnerek részéről a 
tervezettel kapcsolatban nem érkezett 
észrevétel, javaslat, a lakossági fóru-
mon tett észrevételekre adott válaszo-
kat az érintettek a fórumon elfogadták;
- úgy dönt, hogy a beérkezett 
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véleményeket és az azokra adott 
válaszokat a határozat mellékletét 
képező «Dunaharaszti településrendezési 
eszközeinek módosítása 2018. 10. 08. 
vélemény-válasz” című dokumentációban 
rögzítetteknek megfelelően elfogadja;
- felkéri a Polgármestert, hogy gon-
doskodjon a beérkezett véleményekkel 
kapcsolatos döntés dokumentálásáról és 
közzétételéről;
- tudomásul veszi, hogy a 4. pont sze-
rinti dokumentálással és közzététellel 
a szóban forgó településrendezési esz-
köz módosítás véleményezési szakasza 
lezárul;
- felkéri a Polgármestert, hogy jelen 
döntéssel összhangban a település-
rendezési eszköz tervezetét, továbbá 
annak másolati példányát elektroni-
kus adathordozón küldje meg végső 
szakmai véleményezésre az állami fő-
építésznek.
8. A Képviselő-testület kiegészítette a 
2018. évi közbeszerzési ütemtervét a 
villamos energia beszerzéssel (általá-
nos felhasználású és közvilágítási célú).

9. A közétkeztetési szolgáltatással 
kapcsolatban a Képviselő-testület a 
következő határozatot hozta: Dunaha-
raszti Önkormányzat Képviselő-testü-
lete egyetértésben a Dunaharaszti Te-
rületi Gondozási Központ vezetőjével 
úgy dönt, hogy a 2016. augusztus 23-
án a Junior Vendéglátó Zrt-vel (1095 
Budapest, Mester u. 29-31.) 3 évre 
megkötött Vállalkozási Szerződést az 
önkormányzat közigazgatási területén 
működő nevelési-oktatási intézmé-
nyek közétkeztetési szolgáltatásainak 
ellátására – az egyéb részek változat-
lanul hagyásával – további 3 évvel 
meghosszabbítja. Felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés aláírására. 
10. A Képviselő-testület megalkotta 
a járművek parkolási rendjének egyes 
szabályairól szóló új helyi rendeletét.
11. A Testület módosította a gyer-
mekvédelem helyi rendszeréről szóló 
29/2003. (XI. 25.) számú rendeletét.
12. A Képviselő-testület megállapo-
dást köt a Magyar Ökumenikus Se-
gélyszervezettel, ennek érdekében az 

alábbi határozatot hozta: Dunaha-
raszti Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete felhatalmazza a Polgármes-
tert, hogy 2018. november 1-től 2019. 
december 31-ig kössön szerződést a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
Alapítvánnyal az Erőspusztai Gondo-
zóházban két férőhely biztosítására. A 
Képviselő-testület 2018. évre a 2018. 
évi költségvetés 8. melléklet V/11. 
biztos bevétel tartalék során lévő 
előirányzatból 817.400,- Ft-ot biztosít 
a szerződésben vállalt kötelezettségre, 
a 2019. évi költségvetése terhére pedig 
4.891.000,- Ft kötelezettséget vállal.
13. A Képviselő-testület egyetért a 
Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola igazgatójának, Czompa 
Gyulának további 5 évre szóló intéz-
ményvezetői megbízásával, nyilvános 
pályázat nélkül.
14. A Képviselő-testület elfogadta a 
dunaharaszti óvodák működéséről 
szóló beszámolókat.
15. A Testület elfogadta a határoza-
tok végrehajtásáról szóló beszámolót.

LAFFERT KÚRIA
Nov. 11. 11.00   Matiné koncert: Lúdanyó meséi
Bizják Dóra, Zentai Károly zongora.
Mesélő: Tarsoly Krisztina színművész
Nov. 16. 18.00  Szent László falképek Székelyföl-
dön fotókiállítás
Megnyitja: Elekes Gyula, közreműködik a Kecskés együttes
nov. 17. 18.00Haraszti pillanatok - Molnár Péter fotókiál-
lítása a Laffert kávézóban

Nov. 18. 17.00.Őszi dallamok - közreműködik a 
Magyar Virtuózok Kamarazenekar

Nov. 23. 18.00 
Korszerű kereszténység
Várszegi Asztrik főapáttal 
beszélget Varsányi Ferenc 
evangélikus lelkész       

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Nov. 12-19A Dunaharaszti Katonai Hagyományőr-
ző Egyesület kiállítása. (Nyitvatartási időben)
Nov. 22. 18.00 The Irish Impulse Condicione Ír 
táncszínház
Dec. 8. 14.00 Luca napi játszóház
Dec. 15. 19.00 Színház: Isten hozott a majomház-
ban (főszerepben Ullmann Mónika)
Dec. 31.BUÉK 2019 - Szilveszteri bál

KULTÚRÁLIS PROGRAMOK
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Körforgalom az 51-es úton
Mint Önök is tapasztalhatták, az 51-
es sz. főközlekedési út dunaharaszti 
szakaszán turbó körforgalmú csomó-
pont építése kezdődött meg.
Miért van szükség erre a beruházás-
ra? Dunaharaszti tekintélyes méretű 
iparterülettel rendelkezik, az itt meg-

települő cégektől származó adóbevétel 
kiemelten fontos szereppel bír váro-
sunk üzemeltetése és fejlesztése szem-
pontjából, miközben ezek a vállalko-
zások munkahelyeket biztosítanak sok 
haraszti és környékbeli munkavállaló 
számára. Személy- és tehergépjármű-

veik kijutása az 51-es útra azonban 
nem ideális, a kivezető utak, a meg-
lévő csomópontok ugyanis nem biz-
tonságosak. Önkormányzatunk ezért 
régóta szerette volna elérni egy olyan 
csomópont megépítését, amely ezt a 
problémát orvosolni tudja. 

Tájékoztató a 2018. január 1. napját 
megelőzően engedély nélkül létesített 
vízilétesítmények (kutak) vízjogi fenn-
maradási engedélyezési eljárásáról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Vgtv.) rendelkezik a 2018. január 1. 
napját megelőzően engedély nélkül 
létesített vízilétesítmények (kutak) 
vízjogi fennmaradási engedélyezési el-
járásáról, amely 2018. január 1. lépett 
hatályba. Egy 2017. évi módosítás ér-
telmében mentesül a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól az a létesítő, 
aki 2018. január 1-jét megelőzően 
engedély nélkül vagy engedélytől el-
térően létesített vízkivételt biztosító 
vízilétesítményt, ha a vízjogi fennma-
radási engedélyezési eljárást 2018. de-
cember 31-ig kérelmezi, és az engedély 
megadásának feltételei fennállnak. 
Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításá-
hoz, üzemeltetéséhez és megszünte-
téséhez vízjogi engedély szükséges. 
Abban az esetben, ha a vízkivételt 
biztosító kút vízjogi engedély nélkül 
került megépítésre, vagy attól eltérően 
került megvalósításra, fennmaradási 
engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, 
hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a 
vízkivételt biztosító kutak között, így 
ezek utólagos engedélyezésének hatás-
köre megoszlik a helyi vízgazdálkodási 
hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, 
illetve a vízügyi és vízvédelmi hatás-
körrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt 
megyei katasztrófavédelmi igazgatósá-
gok (a továbbiakban: katasztrófavédel-
mi igazgatóság) között. A vízgazdál-
kodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrende-
let (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
alapján a jegyző engedélye szükséges 
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetésé-
hez, fennmaradásához és megszünteté-
séhez, amely a következő feltétele-
ket együttesen teljesíti:
1.a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 
kormányrendelet  szerint kijelölt, ki-
jelölés alatt álló, illetve előzetesen 
lehatárolt belső, külső és hidrogeoló-
giai védőidom, védőterület, valamint 
karszt- vagy rétegvízkészlet igénybe-
vétele, érintése nélkül, és maximum 
500 m3/év vízigénybevétellel ki-
zárólag talajvízkészlet vagy parti szű-
résű vízkészlet felhasználásával üze-
mel (Dunaharaszti esetében ez a 
30 m mélységet meg nem haladó 
kutakat jelenti)
2. épülettel vagy annak építésére jo-
gosító hatósági határozattal, egyszerű 
bejelentéssel rendelkező ingatlanon 
van, és magánszemélyek részéről a 
háztartási igények kielégítését szol-
gálja (locsolás)
3. nem gazdasági célú vízigényt 
szolgál ki.
Amennyiben az előző feltételek közül 
bármelyik nem teljesül, akkor nem a 
jegyző, hanem a katasztrófavédelmi 
igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút 
fennmaradási engedélyezési eljárása!
Vízjogi fennmaradási engedélyezés
A fennmaradási engedélyezési eljárás 
iránti kérelemhez a mellékelt adatla-
pot kell kitölteni. Az eljárás  men-
tes a díjfizetési kötelezettség alól 
(5000 Ft illeték) 2018. december 
31-ig és nem kell vízgazdálkodási bír-
ságot sem fizetni.
A fennmaradási engedélyezési 
eljárás során a kút adatait jo-
gosultsággal rendelkező kútfúró 
állapíthatja meg és adhat ki biz-
tonságosan üzemelő igazolást.
Milyen kútra kell fennmaradási 
engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedé-
lyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti 
mind az ásott, mind a fúrt ku-
takra. Vagyis minden olyan kút-
ra vonatkozóan fennmaradási 
engedélyt kell kérni, amelyet en-
gedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak 
fennmaradási engedélyeztetése 
esetében is szükséges-e a szakha-
tóság (ÁNTSZ) bevonása? 
Csak akkor kell az ÁNTSZ-t bevonni, 
ha a kút ivóvíz igény kielégíté-
sére szolgál. Vagyis amennyiben van 
vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a 
kút pl.: csak locsolásra, vagy állati-
tatásra szolgál (és nem gazdasági cél-
ból használják), akkor nincs szükség 
a szakhatóságra. A szakhatóság az el-
járása során a kérelmezőt akkreditált 
laboratórium vízmintavételre kötelezi 
és megfelelő vízminőség esetén adja 
meg a szakhatósági hozzájárulását.
Vízjogi létesítési engedélyezés
A fennmaradási engedély kérésénél 
fontos, hogy a felszín alatti vízkész-
letekbe történő beavatkozás és a 
vízkútfúrás szakmai követelményei-
ről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM 
rendelet (a továbbiakban: KvVM 
rendelet) szerint csak olyan jogosult 
írhatja alá a nyilatkozatot, aki a Ma-
gyar Mérnöki Kamara erre följogosító 
szakterületi tervezői jogosultságával 
rendelkezik.
A kérelemhez csatolni kell a tervdo-
kumentációt és a tervező mérnöki 
jogosultságát igazoló igazolásokat a 
KHVM rendelet szerint.
A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig mente-
síti a vízgazdálkodási bírság kiszabása 
alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. 
módosítása előtt létesítettek kutat. 
Azonban aki 2018. december 31-ig 
nem kér fennmaradási engedélyt az en-
gedély nélkül fúrt kútra, annak 2019. 
január 1-től vízgazdálkodási bírságot 
kell fizetni. A bírság az engedély nélkül 
létrehozott építmény értéke alapján 
számítandó. Dunaharaszti területén 
100.000 Ft értékű kút esetén (ameny-
nyibe egy hétköznapi célokat szolgáló 
kút fúrása kerül) a bírság 900-3300 
Ft között változik. A természetes sze-
mélyre kiszabott bírság összege nem 
haladhatja meg a 300 000 forintot.

A kútak engedélyeztetése
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„Kezdődik a fűtési szezon”

Az idei évben a fűtési szezon megkez-
dése után több eseményhez is riasz-
tották a katasztrófavédelem tűzoltó 
egységeit, pl.: tetőtűz, kazánrobba-
nás, pince kazánház füsttel telítődött 
személy füstmérgezést szenvedett, 
melléképület- kazánház teljes ter-
jedelmében égett. A hasonló esetek 
megelőzése céljából készítettünk egy 
rövid megelőző tájékoztatót.
A kémény potenciális veszélyforrás.  
Rendszeres ellenőrzéssel megelőzhe-
tők a lehetséges veszélyhelyzetek, 
a kéménytűz és a szénmonoxid-szi-
várgás okozta mérgezés. Az élet- és 
preventív tűzvédelem érdekében a la-
kosság legfontosabb tennivalója, hogy 
tegye lehetővé az ingatlanba való be-
jutást, a kémény ellenőrzését.
A kémények rendszeres tisztíttatása 
nagyon fontos, hiszen a lerakódott 
korom begyulladhat vagy eltömítheti a 
füstcsatornákat. A statisztikák szerint 
sok esetben a kitakarítatlan kémények 
okozzák a kéménytüzeket. Ne próbál-
juk házilag magunk, vagy szakember 
nélkül javítani a kéményt, gázkészü-
léket, mert ahhoz speciális szerszám, 
alkatrész, kellő szakismeret szükséges.
Az elektromos fűtőberendezések üze-

meltetése nagy energia felvétellel jár, 
aki ilyenre vált annak érdemes a lakás 
villamos hálózatát felülvizsgáltatni. 
 A kályhák- kandallók elé helyezzünk 
nem éghető anyagú tálcát és elle-
nőrizzük a füstcsövek rögzítettségét, 
a hősugárzók környezetéből a gyú-
lékony éghető anyagokat távolítsuk 
el! Begyújtáshoz soha ne használjunk 
alacsony lobbanáspontú égésgyorsító 
folyadékot!
Kisgyermeket üzemelő kályhával, hő-
sugárzó fűtőtesttel ne hagyjunk egye-
dül a helyiségben!
Amennyiben a legutolsó fűtés óta a la-
kásban átalakítás történt (homlokza-
ti szigetelés, légtércsökkentéssel járó 
helyiség leválasztás, nyílászáró csere, 
elszívó berendezés üzembe helyezése, 
szakemberrel vizsgáltassuk meg a biz-
tonságos szintű légcsere meglétét.
A szénmonoxid (CO) éghető anyagok 
(pl. fa, gáz, stb.) tökéletlen égése so-
rán keletkezhet. Színtelen, szagtalan, 
mérgező, belégzése során a belélegzett 
mennyiségtől függően különböző tü-
netek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, 
émelygés, hányinger; lüktető fejfájás, 
álmosság, elmezavar, erős szívverés; 
eszméletvesztés, görcs, légszomj, ha-
lál. A szénmonoxid érzékelő elhelye-
zésének nagy jelentősége van. Az ér-

zékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, 
CO forrástól legalább 1,5 méterre kell 
szerelni. Nyílt égésterű kazánjainknak 
„konkurenciái” lehetnek a különfé-
le gépi szellőző berendezések. Ilyen 
szerkezetek a konyhai szagelszívók, 
a fürdőszobai páraelszívók, a kandal-
lók, a klímaberendezések, vagy akár 
a szárító berendezés is, hiszen ha a 
helységből nem jut levegőhöz és az 
ablak sincs nyitva, akkor a kémény 
lesz a légutánpótlás egyetlen forrása. 
Amennyiben a legutolsó fűtés óta a la-
kásban átalakítás történt (homlokza-
ti szigetelés, légtércsökkentéssel járó 
helyiség leválasztás, nyílászáró csere, 
elszívó berendezés üzembe helyezése, 
szakemberrel vizsgáltassuk meg a biz-
tonságos szintű légcsere meglétét.
Összefoglalva, az élet és 
vagyonbiztonságunk megőrzésének 
érdekében rendszeresen ellenőriztetni 
kell szakemberrel a lakásban lévő tü-
zelő- és fűtőberendezéseket, kéménye-
ket, égéstermék elvezetőket! Rendsze-
resen szellőztetni kell a lakást, illetve 
szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni 
szükség esetén, az oxigén beáramlás 
biztosításra!
Ha Ön tüzet észlel, tüzet lát hala-
déktalanul hívjon segítséget a 112 
ingyenes központi segélyhívó telefon-
számon!

Lakossági tájékoztatás

Milyen forrásból épül meg az új cso-
mópont? Az önkormányzat sikeresen 
pályázott központi forrásra, a költsé-
gek nagyobb részét azonban a beru-
házásban közvetlenül érdekelt cégek 
adják össze. Így a városnak saját erőt 
nem kell erre a célra fordítania.
Mikor készül el a beruházás? 
Önkormányzatunk konzorciumi tagként 
vesz részt a csomópont kiépítésében, és 
mivel nagy a tapasztalatunk az ilyen 
jellegű beruházások (útépítések) le-

bonyolításában, magunkra vállaltuk 
a szervezés feladatát. Ez magába 
foglalja a telekalakításokat, a ha-
tósági engedélyek megszerzését, a 
közműkiváltásokat, a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, és egyéb egyez-
tetések sorozatát. Érzékelve azokat a 
problémákat, amelyeket a környékbeli 
útépítések okoztak az autósoknak, ki-
dolgoztuk azokat a forgalom-terelési 
terveket, amelyek segítségével szin-
te zavartalanul folyhat az 51-es út 

forgalma, miközben a kivitelező cég 
építkezik. A munkák ebben az évben 
november 15-ig tartanak, mert azt kö-
vetően útépítésre csak kivételes eset-
ben, megfelelő időjárás esetén kapha-
tunk engedélyt. Ezért a beruházás a 
tavaszi hónapokban fejeződik majd 
be, de, mint fentebb írtuk, a forgalom 
addig is zavartalanul folyhat az építé-
si területen. 
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Novemberben is folytatjuk helyismereti 
sétánkat a Petőfi-ligeten. Ehhez igény-
be vesszük Haraszti helytörténésze, Dr. 
Helméczy Mátyás kalauzolását: „A Zrí-
nyi utca 570 m hosszú és az 1912. évi 
parcellázáskor került kialakításra. Első 
– Iskola utca – nevét is ekkor kapta. 
Ezt az elnevezést váltotta fel az 1930. 
évi utcarendezéskor a Zrínyi név. Sem 
akkor, sem a későbbi időben nem de-
rült ki, hogy melyik Zrínyi Miklósról, 
vagy Zrínyi Ilonáról van-e szó. A szép, 
terebélyes fákkal szegélyezett utca a 
Némedi útról indul és a keresztező 
Andrássy, valamint a Szent István út-
tal megszakítva az Árok utcáig tart. 
Kezdeti szakasza rövid, mindössze 3-4 
háznyi. A továbbiakban a területen 
megszokott utcaképet mutatja kertes 
családi házakkal, kiépített gyalogjár-
dákkal.” 

510 éve született Zrínyi Miklós (Zriny 
1508 - 1566 szeptember 7. Szigetvár) 
főkapitány, magyar gróf és horvát bán. 
Ő az a hős hadvezér, aki a harminc-
négy napja, óriási túlerővel szemben 
védekező maroknyi szigetiekkel kitör a 
lángtengerré változott erődítményből. 
A védők helyzetét kilátástalanná tette 
a belsővárban tomboló tűzvész, veszte-
nivalójuk nem maradt és ekkor döntött 
Zrínyi a kirohanás mellett. A török ost-
rom alatt álló Szigetvár elesik ugyan, 
ám a „kirohanás” a védők csekély szá-
ma ellenére is komoly zavart idéz elő 
az oszmánok soraiban, akik csak hosz-
szas küzdelem – Zrínyi Miklós és a 
többi várvédő halála – árán jutnak be 
az erődbe. A váratlan stratégiai „ese-
mény” kellemetlen a hódítók számára, 
akik ekkor be is fejezik ezt a hadjáratot. 
Mint ismeretes, hogy a szigetvári hős 
17. században élt dédunokája, a költő 
és hadvezér Zrínyi Miklós híres eposzá-
ban, a Szigeti veszedelemben úgy örö-
kítette meg a szeptember 7-i eseménye-
ket, hogy a török szultán Szulejmán 
a hős várkapitány kardjától vesztet-
te életét. Holott az idős szultán már 

szeptember 6-án bekövetkező halálát 
a Magyarországra történő megerőltető 
utazás okozhatta. Zrínyi Miklós emlé-
két megőrizte az utókor: a francia poli-
tikus, Richeliu bíboros úgy vélte, hogy 
a főkapitány hős tette az egész európai 
civilizációt mentette meg a pusztulás-
tól. Az önfeláldozó gróf emlékezetét a 
horvát és a magyar nemzet a mai napig 
tisztelettel ápolja.
Könyvtárunk és könyvtári ajánlónk a 
legkülönbözőbb témához kapcsolódó 
irodalmat nyújtja az érdeklődőknek. 
Keressenek bennünket Dunaharasztin, 
címünk: Dózsa Gy. út 12/b. és a ne-
ten: www.dhbiblio.hu, www.facebook.
com/dhbiblio; elérhetőségeink: 06-24-
531-040; dhbiblio@dhbibli.hu. Többféle 
informatikai szolgáltatással is várjuk 
önöket!
Vándor Ferenc: Hadifogoly voltam 
Szibériában Budapest: Közép- és Ke-
let-európai Tört. és Társ. Kutatásáért 
Közalapítvány, 2018. 
Kovács Barnabás barcelonai főkonzul 
2015-ben ismerte meg Victoria Arra-
balt, Jaime Vándor özvegyét, aki át-
adta neki apósa, az 1954-ben elhunyt 
Vándor Ferenc első világháborús, kéz-
zel írt naplóját. A zsidó származású 
Vándor 1895-ben született, Weisz Fe-
renc néven a baranyai Mágocs faluban. 
Később azonban nevet változtatott (a 
Vándor nevet állítólag a telefonkönyv-
ből nézte ki magának), ugyanis elsősor-
ban magyarnak érezte magát, és csak 
aztán zsidónak. Kilencen voltak testvé-
rek, köztük hat fiú, s amikor bátyjait 
besorozták az Osztrák-Magyar-Monar-
chia hadseregébe, ő önként bevonult. 
Előbb az olasz, majd a keleti fronton 
harcolt. Tífuszos lett, kórházba került, 
majd 1917. július 7-én, Galícia terü-
letén orosz hadifogságba esett. Több 
hónapos vonatút után érkezett meg 
Szibéria keleti részére, az Amur folyó 
vidékére, közel a Japán-tengerhez, és 
két fogolytáborban összesen három 
évet kellett eltöltenie. Mivel altiszt volt, 
a főtisztekhez hasonlóan neki sem kel-
lett dolgoznia, de a rossz bánásmódot 
ugyanúgy megsínylette, mint társai. A 
táplálék rendkívül szegényes volt, télen 
a hőmérséklet gyakran mínusz negyven 
fok alá is kúszott, s emellett a táborban 
az antiszemitizmustól is sokat szenve-
dett. Ez utóbbi tapasztalatok hatására 
döntött végül úgy, hogyha egyszer ki-
szabadul, nem tér vissza Magyarország-
ra, hanem valahol máshol kezd új életet. 

1915-ben hézagosan, fogságba estétől 
kezdve azonban rendszeresen naplót 
vezetett, melyben napi szinten beszá-
molt a történésekről, egészen addig, 
amíg Vlagyivosztokból tengeri úton, 
egész Ázsiát megkerülve és a Szue-
zi-csatornán átkelve, meg nem érkezett 
Trieszt kikötőjébe. Addigra több mint 
ötszáz oldalt írt tele különböző mére-
tű füzeteiben, amelyeket maga fűzött 
össze. 1938-ig, az Anschlussig Bécsben 
élt, ott is kötött házasságot és alapított 
egy vállalkozást (fagylaltozót nyitott), 
majd Barcelonában telepedett le, ám a 
naplóról nem tett említést gyermekei-
nek, azt csak halála után találták meg. 
A főkonzul bevezetőjét követően, az 
egész napló betűhív szövege elolvasha-
tó a 89. Ünnepi Könyvhétre megjelenő 
kötetben, melyet néhány fotó, illetve 
képeslap, valamint saját készítésű rajz 
egészít ki, s a szöveget lapalji jegyzetek 
is kísérik.
Rochlitz Tibor-Rochlitz Zsuzsa: A 
zsiráf, a sakál és a keresztények – Fe-
dezzük fel az erőszakmentes kommuni-
kációt! Budapest, Jezsuita Kiadó, 2018. 
A zsiráf – mivel a szárazföldi emlősök 
közül neki van a legnagyobb szíve – az 
erőszakmentes kommunikáció szimbó-
luma. A sakál pedig a hagyományos 
(erőszakos) kommunikációé. A sakál-
nyelv valamelyik dialektusát valameny-
nyien perfektül beszéljük. De nagyon 
fontos tudni, hogy a sakálnak is van 
szíve. Csak ő a szükségleteit tragikus 
módon fejezi ki. Azzal, amit mond, ép-
pen az ellenkezőjét éri el annak, amit 
szeretne. Olyan nyelvet használ, amely 
akadályozza, hogy megkapja, amire 
szüksége van. Ebbe a csapdába rá-
adásul rendszeresen belesétál. Az erő-
szakmentes kommunikációt tanulva a 
zsiráfnyelvet sajátítjuk el, de nagyon 
fontos, hogy kellő figyelmet szenteljünk 
sakálönmagunknak is. A bennünk lakó 
sakál kendőzetlen reflexióival nagy se-
gítségünkre van abban, hogy rálássunk 
érzelmeinkre, és ne hazudjunk önma-
gunknak. A kötetet különösen értékessé 
teszi személyes hangvétele.
Mary Ann Shaffer-Annie Barrows: 
Krumplipite Irodalmi Társaság Buda-
pest, Park, 2018. 
1946 januárjában a Londonban élő 
Juliet Ashton levelet kap egy ismeret-
len férfitól a csatorna-szigeteki Guer-
nsey-ről. A levél írója elmeséli, miért 
alapították meg a második világhábo-
rú alatt, a német megszállás idején a 
Krumplipite Irodalmi Társaságot, és 
hogyan segítette a sziget lakóit abban, 
hogy átvészeljék a háborút. Így kez-
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dődik a szívet melengető, varázslatos 
regény, melyben levélváltásokból, ap-
ránként rajzolódik ki előttünk a festői 
Guernsey-n élők humorral átszőtt, em-
bert próbáló története.

Cseke Lajos: A Kárpátok farkasai, Bu-
dapest, Gold Book, 2018. 
Azt írja Kézai Simon 1282-ben a Gesta 
Hungarorumban: „Megmaradtak a hu-
nokból háromezren, akiket a futás ol-
talma mentett ki Krimhild csatájából, s 
akik a nyugat népeitől való félelmükben 
egészen Árpád idejéig Csigle mezején 
maradtak, s magukat ott nem hunok-
nak, hanem székelyeknek hívták. Ezek 
a székelyek ugyanis a hunok maradé-
kai, akik midőn értesültek arról, hogy a 
magyarok ismét Pannóniába költöztek, 
Ruténia határainál elébük mentek a 
visszatérőknek, miután együttesen meg-
hódították Pannóniát, részt nyertek be-
lőle.” Cseke Lajos egyedülállóan izgal-
mas és hangulatos történelmi regénye 
lebilincselően mutatja be a honfoglalás 
kori székelység és a környező népek szo-
kásait, mindennapjait és élet-halál har-
cait. Olvassunk a könyvbe: „Beléptünk 
a vezérek jurtájába, ahol a sok gazdag 
holmi láttán szemem-szám elállt. Oda-
benn két tucat főember is lehetett, egy 
részük egy hatalmas asztal körül per-
gamenre rajzolt térképek fölé hajolt, 
mások vitatkoztak, és voltak, akik a 
drága szőnyegekkel borított kerege mel-
lett csöndesen beszélték meg egymással 
dolgaikat. Nem tudtam, melyikük lehet 
Árpád…”
Randall Munroe: Magyarázókönyv – 
egyszerű szavakkal bonyolult dolgokról. 
Budapest, Athenaeum Kiadó, 2016. 
Ez a könyv a kíváncsi embereknek író-

dott. Annak, aki próbálja megérteni a 
bonyolult és sokszor bonyolulttá tett 
fogalmakat és használati tárgyakat. A 
Magyarázókönyvben vonalas rajzok se-
gítségével és a leggyakrabban használt 
szavakkal fejti ki egyszerűen jó néhány 
érdekes dolog hátterét. Többek között a 
mikrohullámú sütő, a Nemzetközi Űrál-
lomás, a periódusos rendszer, a tekto-
nikus lemezek, a mosó- és szárítógépek 
működési elvéről vagy felépítéséről 
kaphatunk képet. Hogyan működnek a 
világ dolgai? Mi az eredetük? Mi tör-
ténik velük, ha nem szabályos módon 
használjuk őket? A szerző ezekre a kér-
désekre próbál humorosan válaszolni 
ráadásul 5-től 105 éves korig bárki szá-
mára érthető nyelven.
Novemberben Mini Galériánkban a Du-
naharaszti Művészetbarátok Körének 
soron következő bemutatkozása tekint-
hető meg: „Most szabad a gazda! Nincs 
kötött témaválasztás, mindenki azt fest 
a Dunaharaszti Művészetbarátok Köré-
ben, amihez kedve van. Egyetlen meg-
kötés van: figurálisak legyenek a képek. 
Kolos Borbála finom, a legapróbb rész-
letekig kidolgozott portrét hozott. Nem 
pusztán a színek-foltok adják vissza a 
modell külsejét, hanem a bőre is meleg 
a képen, a szemében a személyisége. Hi-
szen kevés, ha csak hasonlít, a bensőt is 
ábrázolnia kell! Mindenki ízlése, érdek-
lődése szerint választ. - Smidéliusz Ani-
kó falusi életképeket is visz a kiállításra. 
Megfogja a falu, a messzire ballagó út, 
az állatok, a falu hangjai.  Elbarangol a 
szem a festményen: vajon mi lehet ott 
hátul, ahol a szem már csak halvány 
foltokból rakja össze a határt? Ez néha 
magát az alkotót is becsapja, pedig ő 
aztán igazán tudja, hogy pusztán fes-
ték és vászon! Mégis tökéletes az illú-
zió! Anikó ábrándos nő figurái a másik 
két képén egy tökéletesen más világba 
vezetnek. - Demjén Gertrúd képei ál-
talában robusztusak. A nézővel szem-
be rohanó ló elől szinte elugranánk! A 
mellettük levő képeken viszont ott a 
másik véglet: a szinte átlátszóan lebe-
gő balerinák, kicsik és nagyok. Őt az 
érdekelte, hogy hogyan lehet a testet-
lent mégis testbe öltöztetve lebegtetni, 
éppen ezzel fogva meg a balett lénye-
gét.  - Kisfalvi Judit mindig tartott a 
lófestéstól – egyébként jogosan, mert lo-
vat híresen nehéz festeni. Egyszer azért 
mégis nekibuzdult! A Művészetbarátok 
Körében mindig segít a szakkörvezető 
Gertrúd, aki már több ménesnyit lefes-
tett. Így aztán Judit akkora lendületet 
kapott, hogy meg sem állt 3 lóig! - Becz 
Viktóriát is a ló ihlette meg. Pasztellel, 

az egyik legfinomabb eszközzel festett. 
Nem csak lovat hoz a tárlatra, hanem 
egy szép, színes madarat is. - Az állatok 
portréján sem elég a külső: hogy a meg-
festett olyan legyen, mint az élő orosz-
lán, a majom, fóka, stb. Hiszen ők is ép-
pen olyan összetett, bonyolult jellemek, 
mint az emberek. Bojtor Márta azzal 
próbálkozott, hogy megéreztetve pl. az 
oroszlánság lényegét, azon belül éppen 
ezt a sokféleséget mutassa meg. - A Du-
naharaszti Művészetbarátok Körének 
alkotói a novemberi kiállításon mintha 
a megszokottól eltérő oldalukról mutat-
koznának be. Csak a figyelmük fordult 
más irányba, vagy a pályájukon elértek 
egy következő állomásra? Mindenesetre 
a kiállításnak, éppen ezért – az Átválto-
zások címet adják.”
November 8-án 10.00 -12.00 tart a Dü-
höngő, a kisgyermekek beszoktatása a 
könyvtár világába; délután 16.00-18.00 
a Játékdélutánon játékos kézműves-
kedés során az érdeklődők megismer-
kedhetnek egy varázslatos világgal, 
amelyben feltárul a mesebeli fantázia 
mindennapi csodája. Csak ügyes kéz, 
figyelmes szem és – főként - bátorság 
szükséges hozzá és megy az alkotás, 
mint a karikacsapás! Ehhez kapcsoló-
dik 18.00 – 19.00 találkozás a haraszti 
Tóth Icóval, aki a Mályvavirág Ala-
pítvány megalapítója és egyúttal több 
könyv szerzője. Hívjuk az érdeklődőket!

November 15-én 18.00 Kisfaludy Ká-
rolyról tart előadást Dr. Reisinger Já-
nos.
November 22-én 18.00 a Szabó Ági és 
Pálinkó Bálint házaspár nagysikerű, 
Dél-Afrikáról szóló vetítettképes soro-
zatának 3. részét láthatják.
November 29-én lesz a már hagyomá-
nyos adventi koszorúkészítés-gyerme-
keknek: remek és csodaszép ötleteket 
kölcsönözhettek képeskönyveinkből, 
folyóiratainkból. Koszorúalapot adunk, 
ragasztópisztoly is lesz – segítünk 
nektek - de terméseket, gyertyát hoz-
zatok magatokkal, mert az is kell ám 
az adventi koszorúhoz; persze, ha csak 
kopogtatót készítetek, akkor a koszorú-
alap, plusz színes termésdekor elegendő.
December 6-án, 18.00 Müller Péterrel 
találkozhatnak: november 5-től igé-
nyelhetnek regisztrációs jegyet erre az 
alkalomra. Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket!
Köszönjük a Zöld Korona árvácskabe-
ültetését a könyvtár bejáratánál, vala-
mint a városközpontban a piros virágú 
parkrózsatövek mulccsal való betakará-
sát! Szépítsük Dunaharasztit!
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Az idei tanévben sem maradt el a ha-
gyományos sportnapunk. Ez a népsze-
rű program a Magyar Diáksport Szö-
vetség kezdeményezésére indult 12 éve, 
2015 óta pedig Európa más országai-
ban is megtartják. (European School 
Sport Day)
A szeptember 26-ai reggel az iskolarádió 
jubileumi első adásával indult a sport 
szellemében, a  jó idő és a kellemes nap 
reményében. Miután az iskolarádió mű-
sora zenére váltott, majd elcsendesült, 
a diákok levonultak az udvarra a reggeli 

bemelegítéshez. Ott aztán futottak, ug-
ráltak, tapsoltak, és mindenféle játékos 
mozgással indították a napot. Az iskola 
diákönkormányzatának diákjai pedig 
nagy szeretettel várták az egyik terem-
ben a két sportprogram között meg-
pihenni vágyókat teával és különböző 
gyümölcsökkel. Iskolánk programjai 
a diákönkormányzat diákjainak aktív 
segítségével jönnek létre. Most hat 
helyszínen folyt a verseny az osztályok 
között.
A röplabdát a csapatok kisebb gya-
korlás után kezdhették el. A játék 2x8 
percig tartott. egy térfélcserével. Egy-
szerre a pályán egy osztályból 6 ember 
állhatott fel, a többiek pedig szurkoltak.
A ping-pong mérkőzéseken kieséses 
alapon, váltóban játszott két osztály 
egymás ellen. Ezt úgy kell elképzel-
ni, hogy 6-6 diák a két osztályból fel-
áll egymással szemben, majd valaki 
passzol, átszalad a túloldalra, és ott 
másvalaki fogadja a labdát. Ha ez nem 
sikerül, akkor kiesett. Amelyik osztály-
ból elfogynak a diákok, az az osztály ve-
szít, és a nyertes természetesen az, aki 
kevesebbszer esett ki a mérkőzésekből.
Iskolánk tanulói 2018 métert futhat-
tak le a sportnap alkalmából. Az első 
3 beérkező 3 pontot, a további három 

helyezett 2-2 pontot szerezett. Plusz-
pont járt azoknak a lelkes osztályok-
nak, ahol a tanulók több mint a 80%a 
részt vett a futásban.
A méta olyan hagyományos labdajáték, 
amit legjobban a baseballhoz tudnék 
hasonlítani. Eredete több évszázadra 
nyúlik vissza, sok változata ismeretes. 
Igazi ügyességi feladat.
A népszerű sportágak közül természete-
sen a foci sem maradhatott ki. A bírák 
lelkes, egykori Baktays diákok voltak.
Nemcsak a fizikai, de a szellemi megmé-
rettetés során is lehetett pontokat sze-
rezni. A sportkvíz állomáson  olimpia-
történeti kérdéseket válaszoltak meg a 
versenyző csapatok. Az első emeleten 
volt látható az a kiállítás, aminek a 
megtekintése után kellett válaszolni a 
20+1 kérdésre.
A napot ünnepélyes eredményhirde-
téssel zártuk az udvaron, ahol indult 
a program. Egy röplabdát, egy focilab-
dát és egy ping-pong készletet tudtunk 
kiosztani a nyertes osztályoknak, s re-
mélem, sok örömet okoz majd nekik a 
nyereményük.
Így zárult a kellemes, derűs őszi sport-
nap a Baktay Ervin Gimnáziumban .
Köszönet illett minden szervezőt, ta-
nárainkat, diáktársainkat.

Nagy Trisztán 11. C

Sportnap a Baktayban

2018. október 13-án került megrende-
zésre iskolánkban az úgynevezett “Eras-
mus KULCS projektnap” (KULCS = 
Kreativitás, Utazás, Lehetőségek, Cse-
rekapcsolat), melynek keretei között 
megismerkedhettek a diákok gimnázi-
umunk Erasmus projektjével. Ez egy 
2016-tól 2019-ig tartó cserekapcsolati 
program, melyben a mi iskolánkat érte 
az a szerencse, hogy képviselheti Ma-
gyarországot.
Évente két alkalommal utazunk a 
partneriskoláinkhoz, ahol szakmai és 
tanulói programokon veszünk részt. 
Országunkon kívül 5 másik ország is 
részt vesz a projektben. Első utunk 
Németországba vezetett, majd Görög-
ország következett, aztán Magyaror-
szág került sorra és végül Hollandiában 
jártunk. A következő utazásra 2018 
novemberében kerül sor, amikor hat 
szerencsés diák két tanárnővel karöltve 
fedezheti fel Gran Canariát. 
Az Erasmus-napon, ezen a csodála-
tos szombat délelőttön egy kis ízelítőt 

adhattunk diáktársainknak, hogy mégis 
mit tanultuk az utóbbi években más 
országoktól. Minden osztályban két 
olyan diák bonyolította le a feladato-
kat, akik részt vettek valamilyen formá-
ban az Erasmus projektben.
Az Erasmus Days első és egyben ma-
gyarországi témája az álomiskola volt. 
Ebben a részben levetítettünk az osztá-
lyoknak egy filmrészletet, a summerhilli 
demokratikus iskoláról, és ezzel kapcso-
latos feladatokat kellett megoldaniuk a 
baktays diákoknak úgy, hogy az osztá-
lyokat két-két csapatra bontottuk. Az 
egyik csoportnak egy órarendet kellett 
készítenie, míg a másiknak szabályokat 
kellett bevezetni a “demokratikus isko-
lában”, majd a két csapatnak el kellett 
gondolkoznia azon, hogy mégis mi le-
hetett a film vége. (Maga a film több 
mint egy órás volt, mi csak 15 percet 
vetítettünk le belőle.)
A második témánk a tolerancia volt, 
amellyel Németországban foglal-
koztunk. Itt egy 5 perces kisfilmet 

nézhettek meg diákjaink, amelyben a 
rendező Hősök tere mozgalom színészek 
segítségével, különböző balszerencsés 
helyzeteket illusztrált civilek előtt és 
megnézte, hogy ki annyira figyelmes és 
együttérző, hogy segítsen a bajba jutott 
embertársán. Mindkét csapatnak 10-10 
kifejezést kellett leírniuk az intoleran-
ciáról és a toleranciáról. Ezek után a 
csapatokból megkértünk 1-1 képviselőt, 
hogy gondolataikat írják fel a táblára. 
Közösen megbeszéltük a csoportok ötle-
teit, majd minden kifejezést felírtak egy 
zászlófűzérre, ami jelenleg is iskolánk 
kerítését díszíti.
Hollandiában a sport közösségépítő, 
személyiségformáló erejével foglalkoz-
tunk. Először a 2-2 csapat kapott 1-1 
lapot, az egyik lapon egy sporttal kap-
csolatos keresztrejtvény volt, míg a má-
sikon egy kvíz, amelyek kitöltésére 10 
perc állt rendelkezésükre. Ezek után a 
korábbi két csapat versenyzett egymás-
sal méghozzá úgy, hogy adott sportá-
gakról állításokat mondtunk nekik és ki 

Erasmus Nap a Baktay Ervin Gimnáziumban
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kellett találniuk, hogy melyik sportra 
vonatkoztak ezek. 
A negyedik feladat a mostani spanyol-
országi utunkhoz kapcsolódik, melynek 
a témája a zene alkalmazása a taní-
tásban. Diákjainknak ismert zenéket 
kellett felismerniük különböző évtize-
dekből. Az osztályfőnököknek három 
zenei műfajból kellett húzniuk. A há-
rom műfaj RAP, POP és ROCK volt. 
A diákoknak időrendi sorrendbe kellet 
állítaniuk a hallott zenéket és fel kellett 
ismerniük az előadót és a dal címét. Ez 
a feladat szintén csoportokban történt. 
Talán ezt élvezték a legtöbben.
Az ötödik, egyben utolsó feladat a 
görögországi utunkhoz kapcsolódott, 
melynek a témája az olvasási kompe-
tencia fejlesztése volt. A feladatban az 
Athénban tanult egyik feladatot mu-

tattuk be. Az osztály 2 zene és 5 ko-
reográfiai stílus közül választhatott. 
Utóbbiban szintén az osztályfőnök se-
gítségét kértük, mondaniuk kellett egy 
számot 1-től 5-ig és az adott számhoz 
rendelt stílusban kellett egy táncot 
koreografálniuk, amiről végül videó is 
készült. A nap zárásaként kihirdettük 
az osztályon belüli győztes csapatot, ők 
egy kis jutalommal gazdagodhattak, 
amit persze az osztály másik felével is 
megosztottak. A végzős diákok az első 
két órában a Tempus Alapítvány szer-
vezésében előadásokat hallhattak a kül-
földi tanulási lehetőségekről az Erasmus 
ösztöndíjjal kapcsolatban, és alapvető 
munkajogi ismereteket szerezhettek egy 
volt baktays diákunk, Kulcsár Zsanett 
ötödéves joghallgató jóvoltából. A nap 
második felében végzőseink is a demok-

ratikus iskolával és a tolerancia témájá-
val foglalkoztak.
A cikk zárásaként szeretném megkö-
szönni a diákok nevében ezt az esemény-
ben dús szombati délelőttöt a szervező 
tanároknak és az ERASMUS program-
ban részt vevő diákok segítségét.

Dankó Anna 11. B és 
Csatári Gábor 11.C osztályos tanulók

Az összefogás ereje 
2018. szeptember 28-án, egy napsüté-
ses őszi napon immár 2. alkalommal 
került megrendezésre a    II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola Alapítványá-
nak Családi Napja. A szervezők iga-
zán kitettek idén is magukért, kicsik 
és nagyok egyaránt találtak maguk-
nak érdekes elfoglaltságokat. 
Müller Attila műsorvezető garantál-
ta a jó hangulatot, színes előadások, 
bemutatók szórakoztatták a közönsé-
get. A Dance Feeling, a HardSteppers 
és a Kolibri Tánccsoport színvonalas 
bemutatói, és az iskola tanárainak 
énekszáma után a közönség változatos 
programokon vehetett részt. Volt Csa-
ládi vetélkedő, QR kódos vetélkedő, 
Kincskeresés, Seprűfoci bajnokság, 
Biciklis ügyességi verseny. Láthattuk 
a DMTK Kosárlabda Szakosztályá-
nak és Pingpong Szakosztályának és 
a Dunaharaszti Aikido csoport   be-
mutatóját, majd a gyerekek ki is 
próbálhatták magukat ezekben a 
sportokban. A kutyás engedelmessé-
gi bemutató sokakat ámulatba ejtett. 
Az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete, 
a LAVE és Huber Kinga keramikus 
kézműves foglalkozásain sok gyermek 
és felnőtt vett részt. Eljött hozzánk a 
Délegyháza – Dunavarsány Önkéntes 
Tűzoltó Csapata egy tűzoltó autóval, 
amit imádtak a gyerekek. A Race 
Taxi Team 2 versenyautót hozott a 
rendezvényre, amiket mindenki meg-
csodált, az autók sportosan szóltak, 
ami az apukáknak is nagyon tetszett. 
Az arcfestés megint az egyik legláto-

gatottabb program volt, ahol a szü-
lők, családtagok, a LAVE tagjai és a 
Nagycsaládosok Egyesületének tag-
jai vállvetve igyekeztek kiszolgálni a 
szépülni vágyó gyerekek áradatát. A 
Flipper Szobába beállított flippereken 
több, mint 600 játék ment le a rendez-
vény 3 órája alatt. A játszótéren Ró-
kavadászat folyt. Az éhes vendégekről 
a szülők által bográcsokban főzött 
paprikás krumpli és lecsó, a cukrász-
dai kínálatot lepipáló SütiSarok és 
Teaház, a Büfé finom szendvicsekkel 
és Balogh Krisztián az elmaradhatat-
lan palacsintáival gondoskodtak. A 
szervezők az egészséges életmód ked-
velőiről sem feledkeztek meg, és gyü-
mölcsöket- poharakat kínáltak az ezt 
szeretőknek. A nap végén tombolasor-
solás volt, ahol a szülők és a támogató 
vállalkozók által felajánlott kifejezet-
ten gyerekeknek szóló nyereményeket 
lehetett hazavinni. 
Felemelő érzés volt látni az össze-
fogást egy közös cél –  gyermeke-
ink- érdekében! Köszönjük ezúton is 
a pedagógusok és a szülők áldozatos 
munkáját, hogy ez a rendezvény ismét 
megvalósulhatott! 
A Családi Nap délután 18.00 óráig 
tartott, ahonnan kivételesen egy gyer-

mek sem akart időben hazamenni az 
iskolából!
Legközelebb az Alapítványi Bálra 
várjuk a segíteni és szórakozni vágyó 
felnőtteket 2019. február      16-án!  
Támogatóink a szülőkön és a peda-
gógusokon kívül: Chris Vitaminsziget 
Kft. , Buci Pékség, Race Taxi Team, 
UnionPrint, Seiren Személyi Edzés, 
Balogh Krisztián, Eötvös Cirkusz, 
Pónifarm Taksony, Margitszigeti 
Elekromos Kisautózás, Pizzaparadi-
csom Pizzéria III. ker., ADE, LAVE, 
Nagycsaládosok Egyesülete, Délegy-
háza – Dunavarsány Önkéntes Tűzol-
tócsapata, Müller Attila műsorvezető, 
Várai Mihály fotós 

Csontosné Mihály Melinda 
és Ficzere Noémi

Családi Nap
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Tanulói beszámolók

A Dunaharaszti Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 7. a osz-
tálya, a Határtalanul országos program 
keretén belül, 2018. szeptember 13-14-
15-én Szerbiába látogatott. A program 
célja, hogy a magyarországi iskolák 
tanulói ellátogassanak a szomszédos 
országok magyar lakta területeire, 
kapcsolatokat építsenek az ott élőkkel. 
Jártunk többek között: Szabadkán- 
Újvidéken-Zomborban-Bezdánban. 

Czimmer Luca
Szabadka, a szecesszió városa 
Kirándulásunk első úticélja Szabadka 
volt. A város Szerbiában, a Vajdaság 
északi részén, az észak-bácskai kör-
zetben, Magyarország déli határától 
kb. 10 km-re található. Itt egy játé-
kos idegenvezetéssel, - amit az ottani 
egyetemi hallgatók vezettek -, néztük 
meg a város nevezetességeit: a város-
házát, melynek 45 méter magas tor-
nyából felejthetetlen kilátás tárult a 
szemünk elé, a Szent Teréz Székesegy-
házat, a Zsinagógát. Az egyetemen a 
helyi ételspecialitással, Burekkel ven-
dégeltek meg minket ebédre. 

Angyal Anna
Újvidék 
A második állomásunk Újvidék volt. 
Szerbül Novi Sad, ami mindenkinek 
nagyon vicces volt, mert azt hitték 
szomorú vidék. Amikor beértünk a 
városba, rögtön a szállásra mentünk, 
az Európa Kollégiumba, nagyon mo-
dern, szép hely volt, mindenkinek 
tetszett. Miután elfoglaltuk a szobá-
inkat, megnézhettünk egy kis üdítő és 
nasi mellett, egy kisfilmet a kollégi-
um életéről. A következő úti célunk 
a Péterváradi erőd volt, mindenkinek 
tetszett az idegenvezetőnk poénja: 
,,BUMM HAPPY NEW YEAR”. Ezt 
akkor mondta, amikor megmutatta, 
hogy hogyan bombázták alulról a tö-
rököket. Utána következett a vacsora. 
Egy jellegzetes szerb tálat kaptunk, 
az Aqua Doria csárdában. Ezek után 
az egész osztály kiment a kertben lévő 
játszótérre. Majd miután mindenki 
kellően elfáradt és indultunk volna 
a szállásra, megérkezett egy zenekar 
és közösen táncolni kezdtünk. Ezek 
után csoportosan visszamentünk a 
kollégiumba. Este még egy kicsit fent 
lehettünk és szórakozhattunk együtt. 
Másnap bementünk a városba körül-
nézni, megnéztük a nevezetességeket, 

majd indultunk tovább Bácsba, majd 
Zomborba. 

Török Réka
Bács vára 
Újvidék megtekintése után másfél 
órás út vette kezdetét Bács vára 
felé. Ez a hosszú út teljes mértékben 
megérte a gyönyörű látvány miatt. A 
vár szinte teljes egészében romokból 
állt és csak egy torony maradt meg, 
de így még jobban el lehetett képzelni 
a régi időket Míg egyesek szabadide-
jükben a romok között futkároztak, 
addig a többieknek lehetőségük volt 
egy szűk csigalépcsőn felmenni a vár 
legtetejére, ahonnan csodálatos kilá-
tás nyílt Bács környékére, sőt, szobák 
is voltak kis múzeumoknak berendez-
ve. Egy kis pihenés után utunk Zom-
borba vitt és a buszon sokat beszél-
gettünk arról, hogy milyen jó volt a 
történelemben sétálni. 

Bocskai Zsófia, Ficsór Anna
A bácsi vár romjai a Szent Pál Kato-
likus templom és a ferencesek temp-
loma között helyezkedik el. Bács vár-
megyét Szent István király alapította 
az államalapítás idején. Mikor oda-
értünk, felmentünk a toronyba, egy 
szűk lépcső (74 fok) vezetett fel a 4 
emeletnyi magasságba, minden pihe-
nőnél a szobák múzeumként szolgál-
tak. A vár francia mintára készült. A 
központi épülete 4 szintes, lakótorony 
volt. A várfal vörös téglából épült, 
hozzá 8 bástya tartozott eredetileg.

Czimmer Luca, László Nikolett

Zombor 
Második nap ebédre érkeztünk meg 
Zomborba, ahol fenséges halászlével 
vártak minket a Magyar Polgári Ka-
szinóban. Délután megnéztük a város 
nevezetességeit: a városházát, Zombor 
város múzeumát, és az ortodox temp-
lomot. Ellátogattunk a város általá-
nos iskolájába, ahol magyar nyelvű 
osztályokban is folyik tanítás. Ez az 
egyetlen általános iskola, ahol magyar 
nyelvű oktatás is van. Az igazgató-
nőjük bemutatta az iskolát, valamint 
a mi osztályfőnökünk is elmondta, 
hogy honnan és miért jöttünk. Ezt 
követően átadtuk ajándékunkat a 
tanulóknak, amit még itthon készí-
tettünk, egy magyar színeket idéző 
virágot, képeslapot, iskolánk évköny-
vét, és Dunaharasztiról szóló könyvet 
CD-melléklettel. Ők is megajándékoz-
tak minket egy órarenddel és tollal. 
Hogy jobban megismerjük egymást, 
egy fergetegeset buliztunk az otta-
ni magyar gyerekekkel. Másnap még 
megnéztük a megyeházát és a kato-
likus templomot, majd kaptunk egy 
kis szabadidőt, egyéni városnézésre. 
Folytattuk utunkat Bezdánba. 

Maruzsa Anna

Bezdán - Batinai emlékmű 
Szerbiától csak a Duna választja el 
Horvátországot. Már messziről kitű-
nően látni az emlékművet, ami Kiskő-
szegen magasodik Bezdánban. 1947-
ben épült a batinai csata tiszteletére, 
ami 1944. november 11-30-ig tartott. 
A Vörös Hadsereg katonái és a parti-
zán alakulatok vettek részt a harcok-
ban. Az emlékmű központi része a 27 
méter magas hegyen egy 8m magas 
győzelemszobor. Ebből a magasság-
ból meseszép kilátás nyílik Szerbiára 
és Horvátországra egyaránt. 

Csurgai Noémi, Oláh Tamara

Irány Délvidék!

Dunaharaszti - 2018. október 13



DUNAHARASZTI HÍREK

(folytatás)
Szeptember 1-én, szombaton a tehet-
ségkutató verseny, nem sokkal 12 óra 
után kezdődött el.
Az „Öröm a Zene” néven már közis-
mert könnyűzenei tehetségkutató-soro-
zat pest megyei versenyeként rendezett 
Roxiget tehetségkutató verseny idén is 
erős mezőnnyel büszkélkedhet. A 24 be-
nevezett zenekarból a demok meghall-
gatása után a zsűri tagjai 6 zenekart 
juttattak az élő döntőbe., ahol a hely-
szinen sorsolt  sorrendben versengtek 
a meghirdetett díjakért és az országos 
döntőbe jutás lehetőségéért a 8 fős re-
mek zenészekből álló zsűri előtt.
A zsűri tagjai: Andrásik Remo (HA-
NOSZ főtitkára), Ábrahám Zsolt (ex 
HS7), Kiss Sándor (ITI ex tagja), Les-
kovics Gábor (PUF, Kiscsillag) Nagy 
Ádám (Roy&Ádám) Pálmai Zoltán 
(ex P.Box, Beatrice,) és idén csatla-
kozó Kőszegi Zsolt (ex S-Modell, The 
Cooklers) az NKA Hangfoglaló Porg-
ram képviseleteében Gátos Iván (ze-
neszerző, zongorista VEQ)

A díjazott zenekarok sorrendje:
1. helyezett   Einstand
2. helyezett   Darjeeling
3. helyezett   Primrose Paradise
A fődíjat, mely 100.000 Ft értékű 
Hangáruház utalvány valamint a tá-
mogató Dunaharaszti Város Önkor-
mányzatának  díját, videoklip készí-
tésését a Rózsa Produktum stábjával 
(netto) 350.000 Ft értékben az Eins-
tand zenekar nyerte. A díjátadás so-
rán Andrásik Remo (HANOSZ főtit-
kára) átadta az „Öröm a zene” szer-
vezők közössége nevében az Újfalus 
Gábor díjat az Einstand frontmebere 
Erős Márton részére.
A Budapest Music Expo keretén belül 
megrendezésre kerülő országos döntő-
be az Einstand  formáció jutott, ahol 
24 másik zenekar társaságában indul-
hatnak az 1 + 2 millió forintos fődíjért, 
mely a HANOSZ és az NKA Hangfog-
laló  Program felajánlásai. 
Egyéni különdíjak is átadásra kerültek.
Legjobb előadónak:  Marosi Z. And-
rást a Darjeeling énekesét hozta ki a a 
zsűri, akinek az Audmax Kft. felaján-
lásában egy PROFI AE6100 típusú 
mikrofon lett a nyereménye, 
Legjobb gitárosnak: Erős Józsefet az 
Einstand  gitárosát választották a 
zsűri tagjai, aki a Tajti Music Hang-
szer Pláza 10.000 Ft értékű vásárlási 
utalványát nyerte.
Legjobb basszusgitáros: Miklós Dániel lett 
a Minusz Egy legénységéből, aki szintén 

a Tajti Music Hangszer Pláza 10.000 Ft 
értékű vásárlási utalványát nyerte.
Legjobb dobosnak pedig Török Emesét 
hozta ki a zsűri, a Primrose Paradi-
se beugró dobosát, aki a Tajti Music 
Hangszeráruház ( Pécs)  10.000 Ft ér-
tékű vásárlási utalványát nyerte.
A legnépszerűbb és legösztönzőbb kü-
löndíjak is gazdára leltek:
A Mobilmánia díját a Tears of Kali 
zenekar nyerte, mely egy budapesti 
vagy vidéki nagyvárosi koncertjükön 
elő-zenekari szereplés lehetősége. A 
Ganxsta Zolee és a Karttel díját a 
Einstand zenekar nyerte mely egy bu-
dapesti vagy vidéki nagyvárosi kon-
certjükön elő-zenekari szereplés lehe-
tősége. A  Hangya Produkció díját a 
2019-es Zorall Sörolimpia egyik színpa-
dán való fellépés lehetőségét a szegedi 
Five More Minutes zenekar  nyerte el.
A Dunaharaszti Vagabond Korzó 
szervezője Kőszegi Zsolt felajánlását a 
Primrose Paradise zenekar zsebelhet-
te be, mely a 2019 június első szom-
batjára jelent fellépési lehetőséget,  
külön csattanó volt, hogy a zenekar 
gitárosa Zeke Attila dunaharaszti ille-
tőségű. A Lakihegy Rádió DunaBeat 
műsorának díjaként a Minuzs Egy és 
az Einstand zenekarok kapnak bemu-
tatkozási lehetőséget riport formájá-
ban dalbejátszással Mazzag László 
szerkesztővel.

Szegedi Zsuzsa főszervező

Roxiget

Tippek az eladó ingatlan árának meghatározásához

Akár több millió forintot és rengeteg időt nyerhetünk, ha 
körültekintően és reálisan állapítjuk meg a meghirdetett há-
zunk, lakásunk vételárát 
Mennyit ér az ingatlanom, vagyis mennyiért lehet most el-
adni? Ha valaki úgy dönt, piacra dobja házát, lakását, tel-
két, rögtön szembetalálja magát ezzel a kérdéssel. Ne legyen 
túl alacsony az ár, hiszen senki sem akar milliókat bukni, 
de túl drága sem, hiszen nem csak árulni, hanem eladni is 
szeretnék az ingatlant. Az egyik leggyakoribb tévedés, ami-
kor az árazást az érzelmeink határozzák meg: itt születtem, 
sőt még a nagymamám is itt nőtt fel. Itt van ez a gyönyörű 
fa, amit még én ültettem, ott tette meg az első lépéseket a 
gyerek. Ezt a falat még én húztam fel ide… Ezek az emlékek 
minden tulajdonos számára fontosak, de egy leendő vevőt 
ezek nem érdekelik, ő nem fog többet fizetni a tulajdonos 
emlékei miatt. A másik tipikus hiba, ha az árat az alapján 
szabjuk meg, hogy mennyi pénzre lenne szükségünk ahhoz, 
hogy megvalósítsuk álmainkat. Ezekben az esetekben gyak-
ran előfordul, hogy túlárazzuk az ingatlant és nem vesszük 
figyelembe a piaci viszonyokat.
Egy ingatlan reális piaci értékének meghatározása rendkí-

vül bonyolult feladat, nagyon sok szempontot kell figyelem-
be venni. Mekkora a telek és a ház alapterülete, milyen 
melléképületek vannak, mikor épült az ingatlan, mikor és 
mit újítottunk fel, milyen az elosztás, a szigetelés, a fűtési 
rendszer, stb. Ugyanilyen fontos körülmény, hogy hol van 
az ingatlan, van-e a közelben óvoda, iskola, bolt, milyen 
a közlekedés, kik a szomszédok, milyen az utca, a környék 
hangulata? Ha ezekkel az adottságokkal tisztában vagyunk, 
akkor jöhet a kutatómunka. Az ingatlanhirdetési oldalak 
hasznos segítséget nyújthatnak, sok helyen van kalkulátor, 
ami támpontot adhat az ár meghatározásához, de a hasonló 
adottságokkal rendelkező környékbeli ingatlanok hirdetéseit 
is érdemes tanulmányozni. 
Ha ezeket a kérdéseket átgondoltuk, talán közelebb kerül-
hetünk a valós piaci árhoz. De még ezután is van néhány 
tényező, amivel számolni kell! Van-e kereslet az ilyen típu-
sú ingatlanra, lehet-e CSOK-ot igényelni, mennyit kell még 
költeni a felújításra, át lehet-e alakítani az épületet, hogyan 
változik a környék a közeljövőben? Ha valaki például építési 
telket árul, fontos tudni, hogy mit ír elő a helyi szabályzat, 
mit lehet építeni a bontásra ítélt épület helyére?
És végül van még egy lényeges szempont, amit nem lehet 
figyelmen kívül hagyni: ez pedig az alku! Ezt mindig bele 
kell kalkulálni, hiszen a vevő biztosan megpróbálja lejjebb 
faragni az árat, tehát a legvégső eladási ár kialakításánál 
ezzel is számolni kell. Az ingatlanpiacon az utóbbi időben 

Mennyi az annyi?
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tapasztalható változások, áremelkedések miatt már előfor-
dulhat az is, hogy egy kivételesen jó adottságokkal rendel-
kező házra, lakásra olyan nagy az érdeklődés, hogy a vevők 
akár egymásra is licitálhatnak, de ez inkább a ritka kivéte-
lek közé tartozik. 
Nagyon fontos tehát, hogy jól kalkuláljunk, hiszen ha túl 
alacsonyra lőjük be az árat, milliókat bukhatunk, ha viszont 
túl sokat kérünk, biztosan nem találunk vevőt. A GDN In-

gatlanhálózat Csombók Elan Ingatlan Irodájának szakem-
berei 22 éves tapasztalattal és helyismerettel segíthetnek 
abban, hogy a lehető legjobb áron hirdesse meg, és a legrö-
videbb idő alatt adja el ingatlanját!
Forduljon hozzánk bizalommal! 
GDN Ingatlanhálózat - Csombók Elan Ingatlan Iroda
Dunaharaszti, Anna-ház, Fő út 106-108., +36-24-516-120

Állatok világnapja a Rákócziban
„Mondd, szereted az állatokat, 
s figyelted őket néhanap: 
hogy mit csinálnak, hogyan élnek, 
s a maguk nyelvén mit mesélnek,”
Rónay György gyerekversében elhangzó kérdések aktuá-
lisan csengenek a világnap alkalmával. Iskolánkban már 
hosszú évek óta lehetőséget teremtünk a házi kedvencek 
megfigyelésére, társaknak történő bemutatására. Kisál-
lat-kiállításunk töretlenül népszerű, idén 50 állattal ismer-
kedhettek meg az idelátogatók. Madárhangtól, zörgő hör-
csögkerekektől és rácsodálkozó gyerekhangoktól volt zajos 
a tornaterem. A szokásos házi kisemlősökön és madarakon 
kívül hüllők, halak, óriáscsigák is színesítették a kiállítást. 
Az iskolánk tanulóin kívül, az óvódások és a bölcsődések 
számára nyújtott felejthetetlen élményt ez a program.
A tárlókon az év állatairól gyűjthettek információkat az 
érdeklődők. Projekt keretében plakátokat készítettek a ta-
nulók, amelyet osztályszinten előadtak egymásnak, majd 
a kiállításon mindenki megnézhette ezeket. Így az aktua-
litásokról is értesültek a gyerekek, és az eddig ismeretlen 
állatok a fókuszba kerültek. Megtudtuk, hogy a földikutya 

olyan, mint egy kitömött zokni, a vándorsólyom milyen 
sebességi rekordokra képes, miért érdekes az elevenszülő 
gyík, mi az a balin vagy hogyan él az óriás szitakötő.
E program keretében nem csak beszéltünk az állatok világ-
napjáról, hanem tevékenyen részt vettünk benne. Ezáltal 
talán a világnap üzenetét is jobban magunkénak érezhet-
jük, miszerint éljünk harmóniában az állatokkal és a ter-
mészettel.

Takácsné Mezei Erzsébet

Állatok világnapja

A  Dunaharaszti MTK Birkózó 
Szakosztály felvételt hirdet 5-10 éves  

fiúknak és lányoknak
Edzések helye: Kőrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola tornaterme
Ideje: Hétfő: 17-19

Szerda: 17-19
Csütörtök: 18- 20

Az edzéseken játékosan megismerkedhetnek a birkózás 
alapjaival. Ügyességi és készségfejlesztő gyakorlatokkal.
Ha akarsz egy jó közösséghez tartozni gyere Te is és 

jelentkezz az edzőknél az edzések helyszínén.

Jelentkezés és információ: 
Lenkó Károly  06-30/264-2513
Lenkó Petra  06-30/376-6911
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Kedves Dunaharasztiak! Folytatjuk iskolánkat bemutató 
cikksorozatunkat. Ezúttal Zimmermann Anna iskolánk 
volt igazgatójának visszaemlékezését adjuk változtatás 
nélkül közre. Fogadják szeretettel!

Weinber Róbertné, Tóth Andrea, Elek Márta

Tisztelt Olvasó!
1979 őszén nagy esemény volt a III-as iskola megnyitása. 
Boldogok voltunk, hiszen egy vadonatúj épületben kezd-
hettünk dolgozni, volt sok fény, levegő és meleg! Ugyanak-
kor nagy volt az izgalom, hisz Dunaharaszti két régi, már 
elfogadott, szeretett és tisztelt iskolája mellett nekünk is 
meg kellett mutatkoznunk. Ki kellett alakítanunk arcula-
tunkat, meg kellett teremtenünk hagyományainkat, érték-
rendszerünket, tanár-diák-szülő kapcsolatunkat. Az első 
10 év mindennapi nevelő-oktató munkája mellett ez állt a 
fókuszban. Ez hosszú, következetes aprómunkát és nagyon 
sok pozitív emberi kisugárzást követelt. A cél a hitelesség, 
az odaadó pedagógiai munka, a lendületes tettrekészség, 
az újra való nyitottság volt, karöltve a múlt, a magyarság, 
az anyanyelv és a hazaszeretet ápolásával.
Jómagam szintén a 79-es honfoglalók egyike voltam. Ta-
nítottam alsósokat, majd németszakosként minden évfo-
lyamon. 1998-tól igazgató-helyettesként ismerkedhettem 
Török Attiláné igazgató asszony mellett a tanév 185 nap-
jának kézbentartásával. Nagy segítségemre volt Dr. Kovács 
Györgyné Kati, aki előttem hosszú évekig nagy precizitással 
végezte a helyettesi munkát. Köszönöm a továbbképzéseit. 
2000-től lettem az akkor már Kőrősi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola vezetője. 
Hitvallásom Vörösmarty gondolatai voltak:
„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövőnek.”
Iskolánk jól megválasztott sajátosságokkal bírtak, az 
emelt szintű testnevelés, az idegen nyelv oktatása elfoga-
dott, keresett volt a szülők körében. Feladatom a pedagó-
giai rendszer tökéletesítése, a tárgyi feltételek biztosítása 
és a pedagógiai rátermettség erősítése volt Igyekeztem 
megteremteni a belső egyensúlyt, büszke vagyok, hogy 
a létszámingadozás, pályaelhagyás akkoriban elenyésző 
volt. Tartós csapattal, hosszútávra terveztem mindig.  
Büszke vagyok, hogy a városi iskolákkal, társintézmények-
kel és a történelmi egyházakkal nyitott, innovatív, egymást 
segítős sikeres, és lélekben egészséges rendszert építettünk 
ki. A pedagógiai programok, a helyi tanterv a minőségirá-
nyítás, szülő fórumok, drogprevenció mind együttes mun-
kában, szoros szakmai megbeszélés keretein belül zajlott. 
Természetesen mindenkor ügyelve az egyes intézmények 
maximális szakmai függetlenségén.
Az első nagy beruházás a sportudvar 2001-ben. Sokat lendí-
tett az emelt szintű sportolás és a tanórán kívüli sportköri 
és szakosztályi munka sikerességén. Diákjaink atlétikában 
rendre megyei, sőt országos sikerekkel is büszkélkedhettek. 
Kellett ehhez pálya, gyerek, de mindennél jobban kellett a 
pedagógus hite, elkötelezettsége, odaadó munkája.
2004 decemberében átadásra került iskolánk régen várt tor-
nacsarnoka, mely a régi tornateremmel és a pályával ko-
rát megelőzve, valóban biztosította és biztosítja ma is az 
elengedhetetlenül fontos testi nevelés feltételeit. Örülök, 
hogy a mozgáshoz, közösségi együttlétekhez szükséges tér a 
segítségemmel jött létre. Közben igyekeztem a nagyon elha-
nyagolt és sivatagos külső területeket is emberközelibbé ten-

ni. Készült egy kellemes kültéri foglalkoztató, viacoloros na-
gyudvar, fákkal, padokkal, a hátsó udvarban pedig igényes 
fajátékokkal, és homokozóval játszótér épült a kicsiknek. 
Az idő múltával megkezdtük az épület nyílászáróinak folya-
matos cseréjét. A füvesítés, fásítás, a futóhomok megkötése 
nagy kihívát jelentett. A technikai dolgozók sok-sok munká-
jával ez teljesült. Gyönyörű parkunk és fáink voltak.
A 2000-ben létrehívott iskolai közalapítvány nagy segít-
ségünkre volt. Általa vehettük meg az EU-konform fajá-
tékokat, készíthettük el az udvart, vásárolhattunk pro-
jektorokat, interaktív táblákat, cserélhettük ki a folyosói 
öltözőszekrényeket, támogathattuk iskolai rendezvényein-
ket, táborainkat. Köszönöm támogatóink nagylelkű ado-
mányait. Igyekeztünk minden fillérrel a tanulókat jobb, 
esztétikusabb környezettel megajándékozni.
A magasszintű szakmaiság mellett hangsúlyos szerep ju-
tott a tanórán kívüli szakköri és szabadidős tevékeny-
ségnek is. Így visszaemlékezve a teljesség igénye nélkül 
nagyon komoly rajz, színjátszó, természetjáró falmászó, 
extrémsport, gyógytestnevelés és egyéb szakköreink vol-
tak, amelyek sokesetben a hétvégén teljesültek. A városi 
futóversenytől az országos rendezvényekig iskolánk éven-
te több ízben képviseltette magát, hála Farkas Kati néni 
fáradhatatlan munkájának.
Minden nyáron szerveződött sport-üdülő- és kézművestá-
bor. Sok diákunk ismerte meg munkánk által Magyaror-
szág szép tájai és városai mellett a tengert, vagy Velencét, 
a híres karnevál-várost, Ausztriát vagy Németországot.
Büszke vagyok, hogy iskolánknak lett formaruhája, és 
jelvénye. Ez adja meg a z ünnepségek keretét, komolysá-
gát, segít az egybetartozás érzésében, a közöségi létforma 
biztonságának megélésében. Jó volt létrehívni a Költé-
szet napi városi rendezvényt, és a gyönyörűen megújult 
Laffert Kúria egyik fontos eseményévé tenni. Öröm volt 
Dunaharasztin hagyományt teremteni a Márton nap-
jából, és nagyszerű volt megmozgatni a felsőváros régi 
és újkori lakóit e hangulatos sétákkal. Közösségteremtő 
rendezvény volt. 
Köszönöm Bordi Zsigmondnénak, Turák Bélánénak, Tö-
rök Ritának az egészséges szellemiséget, amely a kezdete-
ket megalapozta, annak a hajdanvolt tantestületemnek, 
akik segítették céljaimat megvalósulni, közvetlen mun-
katársaimként tisztelettel és nagyrabecsüléssel emléke-
zem Kovácsné Tarr Kornélia, Czafrangóné Bandl Mária, 
Zsigmond Béláné igazgató-helyettesek áldozatkész, 
mindenben segítő munkájára. Alkotó, egymást támogató, 
igazi csapat voltunk. A maradandót, megőriztük, újat te-
remtettünk, a múlttal, jelennel a jövőt szolgáltuk együtt 
2013-ig.
Rengeteg fontos dolog történt, amelyet idő és helyhiányá-
ban nem említettem, ám bízom benne, hogy sok kedves 
diákunkban, kollégában és szülőben is ébresztettem emlé-
keket, hisz egy iskola akkor jó, ha nagyon sokunké.
A pedagógia a szellem, a test, a lélek folyamatos építése 
erősítése, nemesítése. A pedagógus hétköznapjaival szol-
gál, életútjával példát mutat, a diákok tudását gyara-
pítja, hiteles erkölcsi értékrendet formál. Kívánok ehhez 
a nehéz, de nagyszerű hivatáshoz minden kollégámnak 
kitartást és szerető, megtartó közösséget.

Zimmermann Anna (Cimi néni)

40 éves a Kőrösi Csoma Iskola
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Szeretettel köszöntjük a 90 éveseket

Beszjadenszki Károly Gayerhosz Floriánné 
Erzsike néni

Vizvári Gyuláné 
Mancika néni

Vörös Benőné 

Dunaharasztin a Városi Továbbtanulási fórum több mint 10 éves hagyományra 
tekint vissza. Minden évben a város egyik általános iskolája ezen rendezvény 
fő szervezője. Ebben a tanévben a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskolának jutott az a megtisztelő feladat, hogy városunk nyolcadikosainak, 
hetedikeseinek, illetve szüleiknek segítséget nyújtson eme nagy döntés 
meghozatalában. 
A szeptember hónap intenzív szervezéssel telt, míg az esemény napjára ösz-
szeállt a kép, mely középiskolák képviselői jelennek meg személyesen városunk 
művelődési házában. 
Végül 17 középiskola fogadta el meghívásunkat, városunk nemcsak a gimnázi-
umot tervezőkre gondolt, hanem azokra a diákokra is, akik inkább az érettségi 
mellett szakmát szeretnének tanulni, így a meghívottak között szakgimnáziu-
mok is szerepeltek. 
Úgy válogattuk össze a meghívandó középiskolák körét, hogy a szakmák minél 
szélesebb spektrumát lefedjük. Így jelent meg 2 vendéglátóipart és turizmust 
oktató középiskola, jelen volt az egészségügyi és a szociális szféra, a gépipar a 
szolgáltatóipar (fodrászat és kozmetika), a híradástechnika és a manapság is 
sláger ágazatnak tekintett informatika. 
A megjelent középiskolák képviselői 4-5 percig magukhoz ragadhatták a mik-
rofont, és bemutathatták az általuk képviselt középiskola képzési kínálatát, le-
hetőségeit. Szinte minden középiskola ismertette, mikor tartanak nyitott kapu 
akciót, vagy nyílt napokat, illetve több középiskola prezentációs anyaggal is ké-
szült. Természetesen a kötött program végén személyesen is oda lehetett menni 
a kiszemelt középiskola képviselőjéhez, egyéni kérdéseket feltenni. 
Magunk is meglepődtünk, hogy a program kezdete előtt 10 perccel már zsúfolá-
sig telt a művelődési ház nagy termének nézőtere. Reméljük, ez a közel másfél 
óra, és az azt követő személyes konzultáció minden érdeklődő hasznára vált. 

Elek Márta

Továbbtanulási fórum – 2018

A Rákóczi Iskolában immár hagyo-
mányává vált szeptember utolsó he-
tében megrendezésre kerülő Kutatók 
éjszakája.
Idén a fizika szakkör tanulói vettek 
részt ezen. A BME tudományegyetem-
re látogattunk és hagyományainkhoz 
híven beültünk Magic Karcsi (Hertleim 
Károly) egyetemi előadótanár színes tu-
dományos kísérleteket bemutató, Sem-
mi varázslat, csak fizika” bemutatójára.
Itt olyan kísérleteket láthattunk, me-
lyekre a fizika órákon nincs lehetősé-
günk bemutatni. Ezután több érdekes 
helyszint is felkerestünk- vizes rakétain-
dítás –a sűrített levegővel működő jövő 
autója-a magfúziós generátor működési 
elvéről hallgattunk előadást.
Októberben a 8. osztályok és a fizika 
szakkör tanulói egy rendkívül látványos 
fizika show bemutatón vettünk részt 
Soroksáron. Öveges professzor érdekes 
kísérleteit láthattunk. 
Mindezen tevékenységek nagymér-
tékben hozzájárulnak tanulóink tu-
dományos szemléletformálásához a 
természettudományos tantárgyak meg-
kedveléséhez.

SEMMI VARÁZSLAT 
CSAK FIZIKA
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Szeptember 9-én került megrendezés-
re a II. Erdélyi Rudolf Emlékverseny 
a József Attila Művelődési házban. A 
sakk szakosztály és ifj. Erdélyi Rudolf 
támogatásával létrejött emlékverseny 
minden második évben nagy számú 
sakkozni szeretőt vonz Dunaharasztiba. 
Míg az első versenyünkön 69 résztvevő 
volt, addig az idei versenyünkre 103 
versenyző nevezett a két csoportba. 23 
címviselő vett részt, köztük 3 nemzetkö-
zi nagymester és 6 nemzetközi mester.
Az eseményt Schubert Gyula, a DMTK 
ügyvezető elnöke nyitotta meg és mél-

tatta Erdélyi Rudolf sakkozói pályafu-
tását. Felszólalt a Pest Megyei Sakkszö-
vetség elnöke, Solymosi László is, aki 
kiemelte a sakk szakosztályban végzett 
eredményes munkát és ifj. Erdélyi Ru-
dolf, aki köszöntötte a megjelenteket. 
Az eseményen jelen volt Erdélyi Ru-
dolfné, Erdélyi Rudolf özvegye is. A 
verseny támogatói az értékes pénzdíja-
zás mellett ingyenes büfével is kedves-
kedtek a résztvevőknek és kísérőiknek.
A sportszerű légkörben lezajló versenyt 
Horváth Csaba és Akóts Gábor nemzet-
közi versenybírók vezették. A 9 fordulós 
svájci rendszerű rapid sakkversenyen az 
első 6 helyezett, a legjobb női, a legjobb 
senior és legjobb dunaharaszti játékos 
pénzdíjazásban részesült és értékes tár-
gydíjak is kerültek kiosztásra.
1. Tran Tuan Minh nagymester 
2. Czebe Attila nagymester 
3. Nguyen Van Thanh mesterjelölt 
4. Almási István nemzetközi mester
5. To Nhat Minh nemzetközi mester

6. Lóránd Norbert FIDE mester
Legjobb női játékos: 
Hoang Thanh Trang nagymesternő
Legjobb senior játékos: 
Volosin Vladimir FIDE mester
Legjobb ifjúsági játékos: 
Szabó Márton Mihály FIDE mester
Legjobb dunaharaszti játékos: 
Kökény Norbert FIDE mester
Legjobb 2000 Élő-pont alatti játékos: 
Pásti Áron
Legjobb 1800 Élő-pont alatti játékos: 
Baski Barnabás
A „B” csoportban az első 6 helyezett 
érem és tárgyjutalomban részesült.
1. Pákozdi Artúr
2. Tóth Lili
3. Kemény Benjámin
4. Szuhorukov Marcell
5. Szarvas Nóra 
6. Szuhorukov Viktor
Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
ifj. Erdélyi Rudolfnak a verseny támo-
gatásáért. Reméljük, hogy versenyün-
ket két év múlva is megrendezhetjük.

Markos/Schubert

II. Erdélyi Rudolf Sakk Emlékverseny

Idén október 6-án szombaton, gyönyörű, napsütéses időben 
került megrendezésre a 33. SPAR Budapest Futófesztivál 
EMMI sulifutama, új helyszínen, új távval. A 2,3 km-en 
és az 5 km-en is többezres volt a mezőny. A jó hangulatú, 
szép környezetben (a Duna- parton) megtartott futóver-
senyen iskolánk ismét nagy létszámú nevezővel érkezett, 
így nagy örömünkre diákjaink a dobogó legfelső fokára áll-
hattak, már aki felfért! Ezzel pedig intézményünk 4. alka-
lommal nyert 100 ezer forintos SPAR vásárlási utalványt! 
Köszönjük és hálásak vagyunk a 200 fő feletti nevezőnek, 
akik hozzájárultak ehhez az újabb sikerhez! A futóknak 
gratulálunk a távok teljesítéséhez! 
Reméljük, jövőre még többen kedvet kapnak egy kis 
mozgáshoz!

Szervezők
Gyöngyi néni és Takácsné Mezei Erzsébet

Újra a dobogó tetején Hősök emlékére futóverseny
„A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel 
veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.” (Ernest Hemingway)

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola október 16-
án rendezte meg hagyományos városi futóversenyét. 
Szerencsére a késői nyár nagyon kellemessé tette a 
programot. Igazi öröm volt látni, hogy milyen sok tanuló 
jelent meg a három általános iskolából. Összesen 404 
gyerek vett részt a megmérettetésen.
Ki könnyebben, ki nehezebben, de mindenki végig futotta 
a távot. Minden induló dicséretet érdemel, hiszen úgy 
gondolom saját határain belül a maximumot próbálta 
teljesíteni az összes résztvevő. 
Szeretnénk köszönetet mondani a verseny lebonyolítását 
segítő minden kollégának és szülőnek, hiszen a tanulókat 
kísérő, vigyázó segítség nélkül ilyen sok gyermeket nem 
tudtunk volna megmozgatni.
Az évfolyamonkénti első helyezettek nevét az idén is 
szeretnénk közzé tenni:
3. évfolyam: Rosta Csenge, Szegedi Botond
4. évfolyam: Gabona Nikol, Hornyák Hunor
5. évfolyam: Szalai Fanni, Molnár Gergő
6. évfolyam: Séllei Lili, Apró Máté
7. évfolyam: Kopasz Hanna, Fedor Zoltán
8. évfolyam: Székely-Bende Fruzsina, Dezső Máté
Pontverseny eredménye:
1. Kőrösi Cs. S. Á. I. 143 pont
2. II. Rákóczi F. Á. I. 63 pont 
3. Hunyadi J. Á. I. 46 pont
Gratulálunk!

Leéb Éva testnevelés munkacsoport vezető
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Power Plate-tel a Magnóliában
A nemrégiben új helyre költözött MAGNÓLIA tulajdono-
sával, képzett edzőjével Bunás-Török Évával beszélgetünk a 
Power Plate hatásairól a stúdió megnyugtató környezetében.
Mióta ismert a világon a Power Plate, és miként 
éri el hatását?
Mintegy 25 évvel ezelőtt indult Amerikából, Magyarorszá-
gon 7 éve terjedt el, jelenleg 60 stúdió működik, Dunaha-
rasztin kizárólagos joggal a Magnóliában. A Power Plate 
egy – elsőként űrhajósoknál alkalmazott – vibrációs tech-
nológiával működő edzőgép; széles körben alkalmazható a 
fitness, az egészségügy és rehabilitáció vagy a szépségápolás 
területén. A Power Plate 2-4mm közötti vibrációt jelent 3 
dimenzióban: a koordinációra ható előre-hátra és a jobb-
ra-balra mozgást, illetve az izomtónust növelő föl-le moz-
gást. Egy 30 perces edzés felér akár másfél óra mozgással!
Kiknek ajánlott?
Alapvetően mindenkinek javasolt, hiszen hat a keringésre, 
így az anyagcserére, az izmokra, csontjainkre, a bőrre, a 
koordinációra. Jó választás a kevés idővel rendelkezőknek: 
egy edzés mindössze 30 percet vesz igénybe. Hatásos gyen-
ge keringés, csontritkulás, inkontinencia, cellulit esetén. 
Ajánlott szülés után a megfelelő regenerálódás érdekében. 
Gyors hatása révén tökéletes választás a rövid idő alatt 
fogyni vágyóknak. Gerincbetegek, ülő munkát végzők szá-
mára tartásjavító hatással bír.
Hamarosan egy komplex program indul a Magnólia 
Stúdióban.
Novemberben kezdődik 12 hetes programunk: az egészsé-

ges életre nevelésről szól, a táplálkozás és a testmozgás 
fontosságát hangsúlyozza. A jelentkezőktől motivációs le-
velet, étkezési naplót kérünk. Mozgásterapeuta és dieteti-
kus szakember bevonásával fizikai állapotra vonatkozó mé-
réseket végzünk több alkalommal, az adatokat grafikonok 
segítségével elemezzük. A személyre szabott, heti 3 x 30 
perc, kizárólag Power Plate gépen végzett edzést képzett 
személyi edző követi. Hasonló struktúrával indul január-
ban a szintén 12 hetes Fitt Anyukák Program.
Mi a célja a stúdió működtetésével?
Át akarom írni azt a motivációt, amikor a fogyásért kezd 
valaki mozogni. A fogyás legyen plusz, az egészségünkért mo-
zogjunk! Az egészségünk 60%-ban a táplálkozástól, 20-20%-
ban a sporttól és a regenerálódástól függ. A test nem tud 
továbbfejlődni, ha nem pihen meg. Ennek alapján dolgozom.
Elérhetőségek:
www.magnoliastudio.hu
facebook/magnoliadunaharaszti
instagram/magnoliadunaharaszti
Tel: 06-20/3838-357

DUNAHARASZTI HÍREK

Mozogj az egészségedért!

A Világmindenség, a Föld és az 
ember rövid története

Ez a címe Dr. Olach Zoltán előadásának, 
melyet a Dunaharaszti Városi Könyvtár-
ban tartott. A vetítéssel egybekötött, el-
gondolkodtató, cselekvésre késztető előa-
dást a Dunaharaszti Környezetbarátok 
Egyesületének szervezésében láthatták 
azok az érdeklődők, akik ellátogattak a 
könyvtárba szeptember 20-án.
A témából adódó hatalmas ismeretanyag 
rendkívül tömören, mindenki számára ért-
hetően került bemutatásra. Az érdeklődő 
közönség megismerhette azt az óriási fejlő-
dést, amit a világ évmilliárdok, az ember 
pedig évmilliók alatt elért, illetve az ezeket 
fenyegető veszélyeket és kivédésük esélyeit. 
A végkicsengés sajnos nagyon lehangoló. 
Több évtizede tudjuk, hogy gondot fog 
okozni, ha az emberiség továbbra is pazar-
lóan használja fel az energiaforrásokat: az 
alapanyagok túlzott kitermelése tönkrete-
szi a környezetet. Az emberek gondolko-
dásmódja a témáról, eleinte semmit sem 

változott. Azóta komoly erőfeszítéseket 
tesznek kormányok, tudósok, magánem-
berek, de ezek még mindig elégtelenek. 
A klímaváltozás kihatásai már most érzé-
kelhetők, ötven vagy száz év múlva pedig 
igen komoly következményekkel kell szem-
besülnie az emberiségnek. Természetesen 
tehetnénk ellene, csakhogy ki gondolkodik 
ilyen hosszú távon? Többen azt hangoz-
tatják: nem is olyan egyszerű dolog ez a 
környezetvédelem, az iparnak rengeteg 

energiára van szüksége, a lehető legolcsób-
ban. A nagy iparvállalatok rengeteg em-
bernek adnak munkát, ezért nem igazán 
akarják korlátozni működésüket. Fontos 
mérlegelni az ellenérveket is és ezekkel kell 
megoldást találni a környezeti problémák-
ra. Gondolnunk kel gyermekeinkre, unoká-
inkra, és nem csupán pillanatnyi kényel-
münket kell figyelembe vennünk.
Inczéné Molnár Ágnes és Kovács Ilona 

Dunaharaszti Környezetbarátok

Mit kell 
megvédenünk?
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2018. szeptember hónap-
ban elhunytak neve és 
életkora
Az augusztus hónapban elhunytak 
között Weiss Rita Mária elhunytnál 
tévedésből 81 évet élt lett megje-
lölve. Elnézésüket kérjük Weiss Rita 
Mária 61 évet élt.

Angyal Ferencné élt 73 évet

Bogár László Mihály élt 78 évet

Beutl Józsefné  élt 57 évet

Borsos Vilmos Béla        élt 77 évet

Czimmerer Imre Ambrus élt 75 évet

Domján Lajos Illésné      élt 83 évet

Gulyás László György élt 67 évet

Hajnal Antalné  élt 56 évet

Hullan Csaba  élt 44 évet

Jakabné Király Margit élt 74 évet

Kiss Dezsőné  élt 85 évet

Kiss Zoltán  élt 73 évet

Kruzsic András  élt 77 évet

Málnai Istvánné  élt 76 évet

Olasz Gábor Lászlóné élt 63 évet

Sabla Józsefné  élt 65 évet

Sándor Béla  élt 100 évet

Sipeki Lászlóné  élt 83 évet 
(Bp. lakos. Bp-en lesz eltemetve)

Tóth Sándorné  élt 93 évet

Tóthné Juhász Mária élt 55 évet

Török Rozália  élt 91 évet

Ujvári László Istvánné élt 89 évet 
(Bp, lakos. Bp-en lesz eltemetve)

Valkai József  élt 80 évet

Varga Gyuláné  élt 88 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel köszöntjük  
a 95 éves
Eckhardt Gyuláné,
Julika nénit.

Felhívás!
Kedves Dunaharaszti Családok!
A Dunaharaszti Fő úti Szent István templom meghívja a házassági jubilánsokat, 
akik Dunaharasztin élnek, akár itt esküdtek a katolikus templomban, akár máshol. 
Az ünnepi hálaadó szentmise: 2018. november 18-án, vasárnap délelőtt 10.30 óra. 
Meghívjuk azokat, akik 25, 30, vagy 35 éve -és így tovább- esküdtek a templomban. 
(25 évtől 5 évenként felfelé)
Akiket ismerünk az anyakönyv alapján, azoknak meghívót küldünk, de nem mindenkit 
ismerünk, és nem mindenki itt esküdött, ezért kérjük, hogy jelentkezzenek, illetve 
jöjjenek el, akik szívesen hálát adnak az elmúlt évtizedekért.
Szeretettel várunk mindenkit családjukkal együtt.

Láng András plébános

Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18 
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. 
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346 
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13 
Vasárnap: zárva

PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:         9.00 – 18.00

KISDUNA GYÓGYSZERTÁR
(Önkormányzattal szemben, 
Katolikus templom mellett)
Hétfőtől-vasárnapig: 0-24 órában,
éjjel-nappal nyitva
2330 Dunaharaszti, Fő út 65/B
06-24-300-155

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 KÖZ-
HASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelő he-
lyett a Fő út 35. szám alatti, a Gyermekorvosi 
Rendelő földszintjén kialakított rendelőben lát-
ják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

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

Kedvesek!
2018.  szeptemberi új-
szülöttek
Kocsis Ádám  09. 01.
Baranyi Boldizsár 09. 05.
Vígh Csenge  09. 05.
Bakos Zsolt  09. 08.
Lévai Lili  09. 09.
Benedek Olívia  09. 10.
Scheuring Dominik 09. 11.
Tarján Gergely  09. 13.
Horváth Márk  09. 14.
Nagy-Varró Milla Panna 09. 14.
Czuri Dávid  09. 15.
Müller Péter Zalán 09. 17.
Pirtyák Dóra  09. 17.
Vágner Olívia  09. 17.
Bényei Noel  09. 19.
Czirján Sára  09. 19.
Pandúr Norina Vivien 09. 21.
Peredi Kornél  09. 24.
Kovács Vanda Olívia 09. 25.
György Rebeka  09. 26.
Holl Loretta Tímea 09. 26.
Bendicskó Attila 09. 29.
Nagy Zorka  09. 29.

Közélet
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Program: 

A DUNAHARASZTI NÉMET NEMZETISÉGI TÁJHÁZNÁL: 

 9 órakor a közös disznóvágás kezdete, 
szúrás, böllérmunka bemutatása 
tradicionális eszközökkel 

 hagyományos ételek fogyasztása 
párhuzamosan a feldolgozással 

 hagyományos élő zenei kíséret 
 kézműves foglalkozások a gyermekek 

részére 
 pálinka, tea és borkóstolás a felnőttek 

részére 
 A BELÉPÉS INGYENES 

A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN: 

 19 órától DISZNÓVÁGÓ BÁL disznótoros 
vacsorával, és a három település gasztronómiai 
megmérettetésével 

 A talpalávalót az ÚJHARTYÁNI SVÁB PARTI 
és a DIE EBER KAPELLE zenekarok biztosítják 

 vendég tánccsoportok fellépése 
 hurka és kolbászverseny a vendégek bevonásával,  
 zsűrizés, eredményhirdetés, értékes tombola 

nyeremények 
 A báli belépőjegy ára: 2500 Ft 

(mely tartalmazza a disznótoros vacsorát) 

 

Asztalfoglalás és jegyelővétel:   
Gerber Ferenc: 06 30 203 1966 www.svabhaz.hu 
Mannheim Squash Club www.facebook.com/svabhaz 

 

` 

 

` 

 2018. 
11.28. 

18 ÓRA 

  

  

Az előadás témája: 

A férfi-nő: „Egymás kedvéért 
születtünk”  

• Uniszex? Fából vaskarika? 

 • Egy nyelvet beszélünk?  

• Más az agyunk is?  

• Problémamegoldás férfi-női 
módra 

KŐRÖSI CSOMA 
SÁNDOR ÁLT. 

ISKOLA 
 

2330 
DUNAHARASZTI, 
EÖTVÖS U. 52. 

 

    DUNAHARSZTI NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET 
 

Az előadás ingyenes!   

A Magyar Vöröskereszt Pest 
megyei szervezete november 
27-én (kedd) 12:00-tól 19:00-
ig a dunaharaszti hit gyüleke-
zete közösségi házában, előre 
egyeztett időponttal vagy 
spontán érkezési lehetőségekkel VÉRADÁST SZERVEZ.
Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő 
barátaiért. (János evangéliuma 15:13)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKRŐL VALÓ ÉRDEKLŐDÉS, IDŐPONT 
EGYEZTETÉS:
06-30-246-0350 /MAGYAR KLÁRA/

PONTOS CÍM: 2330 DUNAHARASZTI ARANY JÁNOS 30.(FUTBALL 
PÁLYA MELLETT LÉVŐ ÉPÜLET)
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Síkölcsönző
és Uszodatechnika

- Síbox bérlés
- Sí és Snowboard kölcsönzés
- Szerviz (élezés, waxolás, javítás)
- Korcsolya bérlés, élezés
- Téli kiegészítők
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A MEGÚJULT ŠKODA FABIA CLEVER
Porsche bónusz finanszírozással már 2 999 100 Ft-tól!

A hirdetésben jelzett 2 999 100 Ft-os akciós ajánlott fogyasztói ár a Porsche Pénzügyi Csoport által nyújtott Porsche Bónusz finanszírozási konstrukció igénybevétele esetén érhető el, ŠKODA FABIA Clever 1.0 
MPI/75 LE típusú gépjármű vásárlása esetén. A jelen tájékoztatás szerinti kedvezményes konstrukció 2018. szeptember 30-ig vagy az importőri készlet erejéig érvényes. Az akció meghosszabbításának jogát fenn-
tartjuk! A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért kérjük, keresse fel márkakereskedésünket!  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 járműtípu-
sok 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 befo-
lyásolják. 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 kép illusztráció.

A megújult ŠKODA FABIA modell bevezetését most egy különleges ajánlattal ünnepeljük! 
Az Ambition felszereltségi szintre épülő ŠKODA FABIA CLEVER a tágas teren és a számtalan 
Simply Clever megoldáson felül is több hasznos, városi közlekedésre szabott extrát kínál  
Önnek: fűthető első üléseket, bőr kormánykereket, hátsó parkolóradart, érintőképernyős 
Swing rádiót és Bluetooth telefonkihangosítót. Jöjjön el kereskedésünkbe, és tegye próbára!

ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztás: 4,6–4,9 l/100km, CO2 kibocsátás: 106–111 g/km
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Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út 
+36 1 421 8221, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

Válasszon a Volkswagen Haszonjárművek 
szupermunkásai közül!
Aki komolyan vette a munkáját, az eddig sem lazított, de manapság a kemény munkánál és a teljes 
elhiva tott ságnál is több kell a sikerhez. A Volkswagen Haszonjárművek szupermunkásainak legújabb 
generációja ezt a pluszt adja az Ön erőfeszítéseihez. A teljesítőképesség, strapabírás és praktikum 
mellett a „smart” megoldások, innovatív technológiák terén is kiemelkedőt nyújtanak modelljeink. 
És a legfontosabb jellemzőt még nem említettük: a járműveket üzemeltető emberek igényeinek 
maximális kiszolgálását. Készüljön fel a jelen és a jövő kihívásaira a Volkswagen haszonjárműveivel!

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, tel.: +36 1 421 8133, e-mail: info@porschem5.hu, web: www.porschem5.hu

Haszonjárművek

www.vwh.hu

Ha a kemény 
munkánál is több kell.
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