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DUNAHARASZTI
HÍREK

Őszvégi programok 

November 23.
Hagyományos Disznóvágás
Német Nemzetiségi Tájház
Disznóvágó Bál
József Attila Művelődési Ház
December 1.
Adventi jótékonysági vásár és
közös gyertyagyújtás
Laffert Kúria
December 6.-7.
Rotary Mikulás Gyár
Suri Ház Baktay tér
December 6.
Mikulásváró Buli
József Attila Művelődési Ház
December 7.
Advent a Tájházban
December 7.
Mikulás Retro Party
József Attila Művelődési Ház
Decemeber 8.
Luca napi játszóház
József Attila Művelődési Ház

Fotó: Teszár Ákos



E GY Ú T TA L  B I Z TO N S Á G B A N.

Már 22 éve 
számíthat ránk!

Már 22 éve 
számíthat ránk!

2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108. Telefon: 06-24-531-500
www.steptravel.hu   info@steptravel.hu Nyitva: H.-P.: 9-18h

Honlapunk online szolgáltatásai: biztosítéskötés,egyéni 
szállásfoglalás,  autóbérlés,  kiválasztott utazáshoz ajánlatkérés.

Az EUB Zrt. Utasbiztosításai irodánkban köthetők

STEP UTAZÁSI IRODASTEP UTAZÁSI IRODA

Eng.sz: U-000972

 Ajánlatkéréseiket az info@steptravel.hu e-mail címen vagy a
06-24/531-500-as telefonszámon várjuk! 

Az ár tartalmazza: jelzett közlekedést, megnevezett szállást megadott ellátással,

magyar idegenvezetést, transzfereket Az ár nem tartalmazza: repülős utazás esetén

illetéket, sztornó- és utasbiztosítást, fakultatív programokat, esetleges vízumot

  

ADVENTI, KARÁCSONYI ÉS SZILVESZTERI UTAZÁSOK

Adventi varázslat Bécsben  
Advent Krakkóban és Zólyomban 
Prága, Český Krumlov És Pozsony Adventi díszben
       
Advent a Bledi-tónál   
Advent Salzburgban   
Advent Berlinben    
Barcelona adventkor   
Karácsonyi hangulat New Yorkban – Feri Tamással és Méhész Zsuzsával 
     
Meghitt karácsony Alsó-Ausztriában és Mariazellben
       
Karácsonyi varázslat Tirolban  
Karácsony Dalmáciában   
Karácsonyi mesevilág Materában 
Karácsony az Arab-öbölben, Dohában 
Szilveszter Prágában   
Szilveszter a Pisa-i ferdetorony fényében 
       
Szilveszteri mulatság a Vajdaságban 
Szilveszter Erdélyben   
Szilveszter Rómában   
Szilveszter Pekingben   
Szilveszter Hurghadán   
Szilveszter Balin    
Karibi kiruccanás szilveszterkor, csoportos hajóút 
   

12.07-08.  busz, hotel 3*, reggeli  
12.13-15.  busz, hotel 3*, reggeli  

       12.06-08.  busz, hotel 3*, reggeli  
12.06-08.  busz, hotel 3*, reggeli   
12.13-15.  busz, panzió, reggeli   
12.05-07. repülő, hotel 3*, reggeli  
12.07-09. repülő, hotel 3*, reggeli  
 
       12.05-10. repülő, hotel 3*, reggeli  

       12.23-25. busz, hotel 3*, reggeli  
12.22-25. busz, hotel 3*, reggeli  
12.23-26.  busz, hotel 4*, félpanzió  
12.22-25.  repülő, hotel 3*, reggeli  
12.22-26.  repülő, hotel 5*, reggeli  
12.29-01.01.  busz, hotel 4*, reggeli  
 
       12.30-01.02.  busz, hotel 3*, reggeli  
12.29-01.01.  busz, hotel 4*, reggeli  
12.29-01.01.  busz, hotel 4*, reggeli  
12.30-01.02.  repülő, hotel 3*, reggeli  
12.28-01.02.  repülő, hotel 4*, félpanzió  
12.27-01.03.  repülő, hotel 5*, all inclusive 
12.27-01.05.  repülő, hotel 4*, félpanzió  

      

29.200 Ft/fő 
38.200 Ft/fő 

       42.500 Ft/fő 
52.500 Ft/fő 
55.900 Ft/fő 
64.900 Ft/fő 
118.000 Ft/fő
 
       379.800 Ft/fő

       55.500 Ft/fő
74.700 Ft/fő
89.900 Ft/fő
115.900 Ft/fő
255.800 Ft/fő
69.900 Ft/fő

69.900 Ft/fő
89.500 Ft/fő
98.500 Ft/fő
139.500 Ft/fő
199.000 Ft/fő
293.215 Ft/fő
599.000 Ft/fő

      2.790€/fő12.27-01.07.  repülő+hajó, belső kabin, teljes ellátás 

2330 Dunaharaszti
Arany János utca 3.

Tel.:+36-70 364 4234

Nyitva: H-P 12-18h
Szo. 9-14h

Bemutató üzletünkben több mint  választható.2600 tapéta
Egyedi tapéták mellett klasszikus, modern, 3D hatású,
gyermek és design. Katalógusainkban megtalálja saját
igényeinek megfelelő tapétáját. Belső tereinek kialakítását
kiegészítheti 3D hatású falpaneleinkkel, egyedi díszléceink-
kel és üvegmozaikjainkkal. Üzletünkben az ingyenes
szaktanácsadás mellett szükség szerint szakmai kivitele-
zéssel is szolgálunk.                                                          .   

AKCIÓ!
Tapétáinkra

15% őszi
kedvezményt
biztosítunk

DUNAHARASZTI HÍREK

SZEMÉLY ÉS 
KISTEHERAUTÓK 
JAVÍTÁSA

ELÉRHETŐSÉGÜNK:
Taksony, Alkotmány utca 1-3.

www.ml-car.hu
Tel.: 06 20 220 6059
E-mail: ml-car@ml-car.hu

AUTÓKLÍMA JAVÍTÁS
ÓZONOS KLÍMATISZTÍTÁS
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SZŰRŐVIZSGÁLAT 

Az idejében felismert melldaganat gyó-
gyítható! a lehetőség adott! éljen vele!
A vizsgálat helye és ideje: szakorvosi 
rendelőintézet 2310 Szigetszentmik-
lós Viola utca 1. tel.: 06 (24) 524-140 
2019. november − december. a Duna-
harasztin lakó, 45-65 év közötti asz-
szonyok, akik utolsó mammográfiás 
vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló 
meghívót kapnak mammográfiás szű-
rővizsgálatra. kérjük, tegyen eleget 
meghívásunknak, vegyen részt ön is 
a mammográfiás szűrővizsgálaton! az 
idejében felismert melldaganat gyó-
gyítható! a lehetőség adott! éljen vele! 
Budapest főváros kormányhivatala 
népegészségügyi főosztály // tel.: +36 
(1) 465-3823.
A SZŰRŐVIZSGÁLAT DÍJMEN-
TESEN IGÉNYBE VEHETŐ!

EBÖSSZEÍRÁS

F E L H Í V Á S
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjeként tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az állatok védel-
méről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdé-
se alapján az Önkormányzat – eleget 
téve a jogszabályból eredő ebrendé-
szeti feladatainak, továbbá a veszett-
ség elleni oltás járványvédelmi előírá-
sainak - Dunaharaszti város területén 
2019. november 1. napjától 2019. de-
cember 31. napjáig terjedő időszak-
ban ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallással, az idé-
zett jogszabály 42/A.§ (4) bekezdése 
szerinti adatokat tartalmazó nyom-
tatvány kitöltésével és benyújtásával 
történik, ezért felhívom a figyelmet, 

DUNAHARASZTI HÍREK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 

A SZŰRŐVIZSGÁLAT 
DÍJMENTESEN 

IGÉNYBE VEHETŐ! 

A vizsgálat helye és ideje: 
Szakorvosi Rendelőintézet  
2310 Szigetszentmiklós Viola utca 1. 

tel.: 06 (24) 524-140  

2019. november − december. 
 

A Dunaharasztin lakó, 45-65 év közötti 
asszonyok, akik utolsó mammográfiás 

vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót 
kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra. 

KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN
 RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!
  

AZ IDEJÉBEN FELISMERT  
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ! 

A LEHETŐSÉG ADOTT!  
ÉLJEN VELE! 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823. 

hogy a formanyomtatvány beszerzése 
az ebtulajdonos, ebtartó kötelessége. 
(Több eb esetén ebenként külön beje-
lentőlapot kell kitölteni.)
A formanyomtatvány beszerezhető 
2019. november 1-től 2019. december 
31-ig, ügyfélfogadási időben a Pol-
gármesteri Hivatal Iratkezelő Irodá-
jában (11. számú iroda), lapunk kö-
zépső oldalán, megtalálható a felhívás 
mellékletében, továbbá benyújtható 
elektronikus ügyintézés keretében, az 
E-Önkormányzat Portálon található 
nyomtatvány kitöltésével és ügyfélka-
pun történő továbbításával. (A Portál 
a városi honlapon keresztül, az „ehi-
vatal” logo alatt is elérhető.) 
Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyom-
tatványt kötelesek teljeskörűen kitöl-
teni, és az ebösszeírási időszak lejár-
táig, azaz legkésőbb 2019. december 
31-ig a Polgármesteri Hivatal Iratke-
zelő Irodájába személyes leadással, 
postai úton, email-en (markosnetun-
de@dunaharaszti.hu ), vagy ügyfélka-
pun keresztül visszajuttatni.
Felhívom a figyelmüket, hogy az ebtu-
lajdonos és ebtartó ebösszeírásra vo-
natkozó adatszolgáltatási kötelezett-
ségének teljesítését a Polgármesteri 
Hivatalnak jogszabályi felhatalmazás 
alapján ellenőriznie kell. Nem teljesí-
tés esetén állatvédelmi bírság kisza-
bását kénytelen kezdeményezni az ál-
latvédelmi hatóságnál. Kérjük, ennek 
elkerülése érdekében a határidőben 
történő szíves együttműködésüket.

Kiss Gergely
Polgármesteri Hivatal Jegyzője

JÉGPÁLYA

Közkívánatra az idén is felépíti az Ön-
kormányzat a jégpályát a piactéren!
Az elmúlt év nagy sikere után a képvi-
selő-testület dr. Szalay László előter-
jesztésére úgy döntött, hogy biztosítja 
a szükséges anyagi forrásokat, így a 
jégpálya ismét megnyílik, várható-
an december 1-jén. Két hónapig lesz 
nyitva, a hétköznap délelőtti órákban 

a haraszti óvodásoké, iskolásoké a le-
hetőség, délutánonként és hétvégén 
viszont szabad a pálya! 
Idén is lesz korcsolyakölcsönző, öltö-
ző és büfé is, a jó hangulat garantált. 
Jöjjenek minél többen!
A pontos részleteket (nyitva tartás pl.) 
a www.dunaharaszti.hu oldalon közöl-
jük majd november második felében.

RENDELŐ

Mint korábban beszámoltunk róla, 
a képviselő-testület lezárta a köz-
beszerzési eljárást és kiválasztotta a 
kivitelezőt, így ütem szerint folyik az 
utóbbi évek legnagyobb egészségügyi 
beruházása Dunaharasztin.
A pályázat győztese annak rendje 
és módja szerint rögtön nekilátott a 
munkálatoknak, és ennek mostanra 
látványos eredménye van. Jelenleg az 
elektromos gépészeti munkák folynak 
az épületben, és rendben haladnak a 
szerkezet-építési munkák is. Falazzák 
az emeletet, kialakítják a tartószer-
kezetet, építik a zárófödémet. Amint 
ezzel elkészülnek, a tetőszigetelésre és 
a nyílászárók beépítésére kerül sor, a 
téli hónapokban pedig a belső mun-
kák következnek. Az építkezés ütem 
szerint zajlik, így 2020. február 28. 
után megkezdődhet a műszaki át-
adás-átvétel.

IMPRESSZUM
Szerkesztők: dr. Szalay László polgármes-
ter. Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármes-
teri Hivatal 2330 Dunaharaszti, Fő út 152., 
Tel.: 504-450, e-mail: Dharaszti2000@gma-
il.com Fotó: Teszár Ákos, szerzők. A kézira-
tok leadási határideje: megjelenést megelőző 
hónap 20-a. 
Kéziratokat 60 napig őrzünk meg és nem 
adunk vissza. Hírdetés felvétel: Dharasz-
ti2000@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. Meg-
jelenik 9000 példányban.  
ISSN 1589-5874
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DUNAHARASZTI HÍREK

A Képviselő-testület 2019. november 11-i ülése
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelente-
ket, valamint a televízió nézőit, majd ismertette az ülés 
napirendi pontjait, melyek a következők voltak:
Szóbeli előterjesztés:
Személygépjármű személyi használatba bocsájtása
Sürgősségi előterjesztések:
I. Vállalkozói szerződés módosítása a közétkeztetési szol-
gáltatás ellátására
II. Mobil jégpálya létesítése és üzemeltetése
III. Ellátási szerződés módosítása a Magyar Ökomenikus 
Segélyszervezet Alapítvány Időskorúak
Gondozóházával
IV. Számvevőszéki jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv
1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II. 28.) rendelet módosítása
2. Intézményi ingatlanok karbantartási tartalékának eme-
lése, Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ támogatása
3. A 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv meghatározása
4. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműkö-
dési megállapodás jóváhagyása
5. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2015. 
(XII. 4.) számú helyi rendelet módosítása
6. HÉSZ módosítása
7. Ingatlanok belterületbe csatolása

Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két 
ülés között eltelt időszakban történt események-
ről:
1. A város közparkjaiba, intézményeibe 10.000 db árvács-
ka kiültetése történt meg. A Petőfi szobornál lévő beteg, 
kiszáradt tuják kivétele megtörtént, a növényzet pótlásá-
ról gondoskodni fogunk.
Megkezdődött a parkokban és közintézményekben a 
lombgyűjtés, illetve a parkok vízellátásának téliesítése.
2. Az Andrássy utcai járdaépítés várhatóan november 
15-ig befejeződik. 2019. november 11-én megkezdődött a 
Némedi úti járdaépítés, a lakosok az építés megkezdésé-
ről a múlt héten írásos tájékoztatást kaptak a kivitelező 
Hidrográd Kft-től.
3. Lezajlott a férfi lakosság részére meghirdetett ingyenes 
prosztata-, illetőleg urológiai rákszűrő vizsgálat második 
féléves időszakasza. A három napos programon összesen 
66 fő jelent meg. Közülük 9 esetben a vizsgálat két hó-
nap utáni megismétlését-, 7 esetben kórházi kivizsgálását 
javasolta Dr. Török Péter urológus szakorvos. Beszámo-
lójában kitért az Önkormányzat anyagi támogatásával 
megvalósuló szűrőmunka jelentőségére, hiszen - elmon-
dása szerint - ezáltal súlyos betegségek időben történő 
felismerésére, és kezelésére nyílik esély és lehetőség. 
4. Dr. Sas Andrea Barbara bőrgyógyász szakorvos elvé-
gezte az Önkormányzat által biztosított, ingyenes anya-
jegyszűrés második féléves programját. A három szűré-
si alkalmon összesen 127 lakos vett részt. Közülük 41 
személynek fokozott megfigyelést, 20 személynek pedig 
további orvosi vizsgálatot javasolt a doktornő. 66 sze-
mélynek negatív lett a szűrési eredménye.
5. A Felnőtt Orvosi Rendelő építése megkezdődött, az 
emeleti falak, pillérek elkészültek, jelenleg a gépészeti, 
elektromos szerelési munkák zajlanak, elkezdődött a záró 
födém építése.

6. A Rákóczi Iskola melegítő konyhájának építése folyik, 
a festés és a szerelvényezés van még hátra.

Szóbeli előterjesztés: A Képviselő-testület az Önkor-
mányzat tulajdonát képező Volkswagen személygépkocsit 
Dr. Szalay László polgármester személyi használatába 
adta.
1. Sürgősségi előterjesztés: A Képviselő-testület a vá-
rosi közétkeztetési szolgáltatás ellátásának vállalkozói díjá-
ra vonatkozó díjemelési javaslatot megtárgyalta, és 10%-os 
emelésbe egyezett bele, 2020. március 1-i hatállyal. A vál-
lalkozói díj 319.508.455,- Ft/év + ÁFA összegre módosul.
2. Sürgősségi előterjesztés: Dunaharaszti Önkormány-
zat Képviselő-testülete felhatalmazta a Polgármestert, 
hogy mobil jégpálya létesítésére és üzemeltetésére kössön 
szerződést 2019. december 1-től 2020. január végéig. Erre 
a Képviselő-testület 2019. évre 10.000.000,- Ft-ot biztosít, 
amelynek forrása az iparűzési adótöbblet-bevétel, a vállal-
kozói díj fennmaradó részére és a rezsiköltségekre összesen 
13.000.000,- Ft összegben pedig a 2020. évi költségvetés 
terhére vállal kötelezettséget.
3. Sürgősségi előterjesztés: Dunaharaszti Önkormány-
zat Képviselő-testülete felhatalmazta a Polgármestert, 
hogy a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet Alapítvány 
Erőspusztai Gondozóházával 2 férőhely biztosítására fenn-
álló ellátási szerződést 2019. november 15. napjától 4 fé-
rőhelyre módosítsa. Egyidejűleg, a fentiek biztosítására, 
az Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére, összesen 
bruttó 7.400.000,- Ft (azaz bruttó hétmillió-négyszázezer 
forint) összeg erejéig kötelezettséget vállal.
4. Sürgősségi előterjesztés: Dunaharaszti Önkormány-
zat Képviselő-testülete elfogadta a határozat mellékletét 
képező, az EL-1030/2019. számú számvevőszéki jelentés-
hez kapcsolódóan elkészített intézkedési tervet.

1. napirendi pont: A Képviselő-testület módosította az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet.
2. napirendi pont: Dunaharaszti Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2019. évi költségvetésében a 8. sz. melléklet 
II/1. Intézményi ingatlanok különféle karbantartási tar-
taléka keretet 10.000.000,- Ft-tal megemelte az év végéig 
esetlegesen felmerülő karbantartási munkák végrehajtása 
érdekében, amelynek forrása az iparűzési adótöbblet-be-
vétel. 
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. 
évi költségvetésből a Szigetszentmiklósi Tankerületi Köz-
pont részére 5.000.000,- Ft felhalmozási célú támogatást 
nyújtott a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola tanterem bővítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzéshez, 
amelynek forrása az iparűzési adótöbblet-bevétel. 
3. napirendi pont: Dunaharaszti Önkormányzat Képvi-
selő-testülete jóváhagyta az Önkormányzat stratégiai elle-
nőrzési tervét és a 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervét a 
kockázatelemzéssel alátámasztott formában.
4. napirendi pont: Dunaharaszti Önkormányzat Kép-
viselő-testülete jóváhagyta Dunaharaszti Város Önkor-
mányzata, valamint a Dunaharaszti Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Dunaharaszti Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat között létrejött együttműködési megállapodásokat.
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A Képviselő-testület 2019. november 11-i ülése

Polgármester választás 
eredménye:
Dr. Szalay László 5654 szavazat (76,75%)
Barabás Emőke 1713 szavazat  (23,25%)

Egyéni választókerületi képviselő 
választás eredménye:

1.választókerület: 
Knapp Tibor 373 szavazat (42,87%)
Gerber Ferenc 365 szavazat (41,95%)
Ócsai Pál Györgyné132 szavazat (15,17%)

2.választókerület: 
Karl József 407 szavazat (43,62%)
Andrásik Sándor 366 szavazat (39,23%)
Kenéz Zsuzsanna 97 szavazat (10,4%)
Kenéz István 63 szavazat (6,75%)

3.választókerület: 
Lehel Endre 486 szavazat (53,64%)
Bucskó Mariana 278 szavazat (30,68%)
Csépe Ferencné 93 szavazat (10,26%)
Daróczi Pál 49 szavazat (5,41%)

4.választókerület: 
Hajdu Zsolt 648 szavazat (54,5%)
Kaltenecker István 269 szavazat (22,62%)
Büti Mihály 190 szavazat (15,98%)
Csóti Imre Antal 47 szavazat (3,95%)
Balogh Krisztián 35 szavazat (2,94%)

5.választókerület: 
dr. Bereczki Sándor Péter 407 szavazat (47,66%)
Galó Anita 186 szavazat (21,78%)
Vuk József Roland 138 szavazat (16,16%)
Ágoston Balázs 123 szavazat (14,4%)

6.választókerület: 
Drscsákné Kerekes Gabriella 516 szavazat (67,98%)
Baranyi Katalin 243 szavazat (32,02%)

7.választókerület: 
Horváth Jenő 411 szavazat (42,81%)
Kormanik Andrea 265 szavazat (27,6%)
Kücsön Sándor 138 szavazat (14,38%)
Krizsány Ildikó 85 szavazat (8,85%)
Havasy Tamás 61 szavazat (6,35%)

8.választókerület: 
Fényes István 430 szavazat (50,77%)
Hoffer Barnabás Tivadar 214 szavazat (25,27%)
Tógyer Dezső 84 szavazat (9,92%)
Királyné Szikora Ilona 61 szavazat (7,2%)
Sáfár Andrea 58 szavazat (6,85%)

Kompenzációs listák:
Andrásik Sándor 
FIDESZ 1392 szavazat
Kücsön Sándor  
Összefogás Dunaharasztiért Egyesület - MSZP - Párbe-
széd 856 szavazat 
Gerber Ferenc  
LDE - ÖNÖSZ DH - Dh. Nőegylet - DKE -TEA Egye-
sület 741 szavazat

Helyi önkormányzati választások eredménye Dunaharasztiban

5. napirendi pont: Dunaharaszti Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megalkotta az egészségügyi alapellátások 
körzeteiről szóló, 15/2015. (XII. 4.) számú rendeletének 
módosításáról szóló rendeletét.
6. napirendi pont: Dunaharaszti Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megalkotta a Helyi Építési Szabályzatról 
szóló 3/2017. (III. 1.) rendelet módosító rendeletét.

7. napirendi pont: Dunaharaszti Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 03/3 és 03/343-351 hrsz-ú lakóterületi in-
gatlanokat belterületbe csatolta azzal, hogy a belterületbe 
csatolás és az ingatlanokhoz hiányzó közművek kiépítésé-
nek költségeit az érintett ingatlantulajdonosok viselik.

A régi és egyben új képviselő testület
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Egyházi ünnepeink
Advent
A magyar hétköznapokba csak pár évtizede jelent meg az 
advent, mint ünnepi idő. A mai nyugdíjas nemzedéknek 
nincsenek emlékei adventi koszorúról, a karácsony előt-
ti készületről. Miről is van szó? Az egyházi év kezdete 
az advent. Négy vasárnap, és a hozzá kapcsolódó hét-
köznapok készítenek fel a Megváltó születésének ünnep-
lésére. A teljes egyházi esztendő liturgikus rendje végig 
visz bennünket a megváltás teljes megéléséig. A kezdet az 
„Adventus Domini”, azaz az Úr eljövetele. Hitvallásként 
mondhatjuk, hogy akit ünneplünk, az Úr. Érkezésével a 
keresztény világ rendet szab az időszámításának. Krisztus 
előtti, és a Krisztus utáni időről beszélünk. Tehát eljött, 
eljön a világ ura. Évről évre megéljük a szent időt. Nem 
véletlen, hogy ez az időszak bűnbánati idő, hiszen a halan-
dó ember méltatlan a Megváltóra. Ilyenkor a hagyományt 
őrző egyházak liturgikus színe a lila, a bűnbánat színe. 
Szelíd, szép időszak ez, nálunk a tél elejében. Az adventi 
koszorú négy gyertyája arra emlékeztet bennünket, hogy 
a téli napfordulóhoz közeledve egyre rövidebbek a nap-
palok, de a Megváltó várásának idején egyre nagyobb a 
fény a koszorún. Várjuk a Világ Világosságát, hogy osz-
lassa az életünk, lelkünk minden sötétségét. Nem véletlen 
a koszorú, mint szimbólum. Az ókori olimpiákon a győz-
tes koszorút kapott a nyakába. A győztes Urat várjuk. A 
négy vasárnap szépen rajzolja elénk a lényeget. Ünnepel-
jük, hogy egyszer már eljött, aztán ünnepeljük, hogy eljön 
ítélni élőket és holtakat. A halálunk napjára is emlékeztet, 
amikor előtte kell megállnunk. Végül szép gondolat, ami-
kor arra gondolunk, hogy a mi szívünkben, lelkünkben is 
megszületik, azaz élő hitre jutunk. Vigyázzunk, nehogy az 
adventből csak a forralt bor és a mézeskalács íze, illata 
maradjon meg. Áldott adventi időt kívánok!

Varsányi Ferenc

Györgyi néni
2019. október 19-én, életének 91. évében örökre elaludt 
Gémesi Józsefné (sz. Glässer Györgyi).
Györgyi néni Dunaharasztin született 1929. március 12-én. 
Édesapja Glässer György, a polgári iskola nagy tanár-nem-
zedékének egyik képviselője.
Matematika-könyvvitel szakos egyetemi tanulmányait nem 
fejezhette be, mert az akkori években értelmiségi szülő 
gyermeke nem tanulhatott tovább. Édesanyja korai halála 
után a háztartást vezette.
A hatvanas évektől gyors- és gépírást tanított a József At-
tila Művelődési Házban, majd két évtizedig, nyugdíjba vo-
nulásáig a Baktay Ervin Gimnázumban. Nemzedékeknek 
oktatta a számítógép előtti korszak e rendkívül hasznos 
rögzítési technikáit. Növendékei számos versenyeredményt 
értek el. Tanári tevékenységének elismeréseként 2006-ban 
kapta meg az aranydiplomát.
Egész életében aktív résztvevője volt a Dunaharaszti Evan-
gélikus Egyházközségnek: 16 éves korától a gyülekezet se-
gédkántora, majd kántora. Szükség esetén még visszavonu-
lása után, nyolcvanas évei elején is az orgonához ült.

Édesapja halála után lelkiismeretesen őrizte és gondozta 
a Dunaharaszti Polgári Iskola egykori, ma már a helytör-
ténészeknek kincset érő évkönyveit, megtartva és hirdetve 
az iskola egykori szellemiségét. Munkásságával, lokálpatri-
otizmusával és hitéletével örökké részese marad városunk 
történelmének. Emlékét megőrizzük.

Gáll

Dunaharaszti Város Önkormányzata a civil szervezetekkel közösen,

idén is megrendezi hagyományos ünnepi programjait a Laffert Kúria

udvarán, december 2-án, advent első vasárnapján, 15 és 21 óra között. 

18 órakor a dunaharaszti egyházak lelkészeinek ökumenikus szol-

gálatával kerül sor az első adventi gyertya meggyújtására, ezt

követi Hazay Tímea és Antal Kata zenés karácsonyi műsora. Az

épület belső termében vasúti terepasztal bemutatóval várjuk a ki-

csiket és a nagyokat. 

Egyre inkább tapasztaljuk, hogy városunkban is nagyon sok

család kerül nehéz helyzetbe. Ezért az ünnepek közeledtével

az adventi rendezvényen közreműködő civilszervezetek tartós

élelmiszergyűjtést szerveznek, melyhez bárki csatlakozhat a

helyszínen, az erre a célra felállított adománysátorban. A fela-

jánlott tartós élelmiszerek a Dunaharaszti Gyermekjóléti és

Családsegítő Szolgálat segítségével kerülnek kiosztásra.

Kérjük, ha tehetik, támogassák kezdeményezésünket! 

Advent
2019. december 1-én

ADOMÁNYSÁTOR
„Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében, ne kedvetlenséggel

  vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti…” 

                                                                                         (2Kor 9,7) 

 

Ebben az évben újdonságként egy árverésre is sor kerül.

10 db, a civil egyesületek által feldíszített gyökeres fenyőfa

kerül kalapács alá. Az ebből befolyt összeggel a Vöröskereszt

helyi szervezete és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

által szervezett karácsonyi ünnepség megrendezését támogat-

hatják a lictálók. Az árverés 17.30 kor kezdődik, kérjük, aki

teheti jöjjön el az eseményre.                                                  .
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A Művészeti Szalon rendezvényeivel szeretnénk le-
hetőséget teremteni, hogy a helyi művészek, mű-
vészettel foglalkozó szakemberek és művészetek 
kedvelői rendszeres időközökben találkozzanak az 
intézmény falai között, és egy-egy előadás kereté-
ben kicseréljék gondolataikat, beszélgessenek a mű-
vészet múltjáról, jelenéről, jövőjéről, a zene, az épí-
tészet, a képzőművészet, az irodalom kapcsolatáról 
és egymásra hatásáról.
Őszi és tavaszi előadásaink a művészet történetében 
kalandoznak a fentebb leírtak szellemében. A hat 
részből álló, multimédiás, interaktív előadásokat Ar-
nóti András képzőművész, művészeti író vezeti. A 
második találko-zás gondolatébresztő témája:
A Művészeti Szalon legközelebbi estje 2019. novem-
ber 22-én lesz a Laffert Kúriában. (Fő út 172.)
Téma: A MŰVÉSZET SORSFORDÍTÓI  (nagy kor-
szakok, jelentős mesterek zenében képzőművészet-
ben, irodalomban s hatásuk a közgondolkodásra)

Laffert Kúria programajánló
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Folytatjuk helyismereti kalandozá-
sunkat – hogy jobban megismerjük 
egyre növekvő városunkat és a névadó 
nagyságokat – ezúttal a Petőfi-lige-
ten. „A Bethlen Gábor utca mintegy 
250 méter hosszú és a nevét 1986-ban 
kapta, amikor a Szent István utca 
utolsó keresztutcájaként megnyitot-
ták. Ma a Szent István utcától az 
Árok utcáig tart. A viszonylag új utca 
immár mindkét oldala beépült; szép 
épületek, gondozott kertek övezik.” 
írja Helméczy Mátyás helytörténész.
Háromszázkilencven éve, 1629. no-
vember 15-én hunyt el BETHLEN 
GÁBOR erdélyi fejedelem, választott 
magyar király. Országlásának köszön-
hetően Erdély gazdasági, kulturális 
és diplomáciai tekintetben is belép-
hetett híres „aranykorába.” Bethlen 
Gábor 1580-ban, Marosillye várában 
látta meg a napvilágot, és 1629-ben 
Gyulafehárváron hunyt el. Igen ko-
rán árvaságra jutott; de – már ekkor 
megmutatkozott Erdély későbbi feje-
delmének páratlan kezdeményezőké-
pessége - bátor és lelkes kamaszként 
bekapcsolódott a tizenötéves háború 
küzdelmeibe. Olyan ember volt ő, aki 
ahhoz tartotta magát, hogy a férfi 
attól férfi, hogy képes uralkodni ma-
gán, képes fékezni indulatait. Bethlen 
Gábort 1613. október 23-án iktatták 
be tisztségébe. Bár utólag kevéssé 
hihető, mégis való igaz, hogy az új 
uralkodó kezdetben népszerűtlen volt. 
Ebből a kedvezőtlen helyzetből kiin-
dulva alkotta meg aztán életművét 
– a „tündérkertet” – a 16 esztendőn 
át regnáló fejedelem. Az uralkodó leg-
fontosabb teendője a gazdaság felvi-
rágoztatása volt, amit többek között 
a Nyugat-Európában halálra üldözött 
habánok betelepítésével alapozott 

meg. A habán kerámia világhírű és 
kuriózum, mert csak itt nálunk al-
kothatták csodaszép, fehér alapszínű, 
ónmázas edényeiket, amelyek szépsé-
gükkel és tartóságukkal versenyre kel-
tek az itáliai fajansszal. A porcelánt 
ekkortájt csak Kínában tudták előál-
lítani; Meissenben – Európában elő-
ször - majd 1710-től gyártanak por-
celánt. A fejedelem az erdélyi szászok 
tiltakozása dacára komoly hangsúlyt 
fektetett a magyar kézműipar fejlesz-
tésére. A prioritások közé tartozott 
a bányakincsek körültekintő kiakná-
zására, és felélénkítette a kereskedel-
met is. Bethlen bőkezű mecénásként 
kezdettől finanszírozta a külföldi 
egyetemekre kijutott erdélyi diákok 
tanulmányait, idővel Gyulafehérváron 
főiskolát is alapított, európai ural-
kodóhoz illően reprezentált udvara 
pedig az ország tudományos és mű-
vészeti életének fellegvára lett. Aktív 
külpolitikát folytatott. Erdély arany-
kora azt is jelentette, hogy megszer-
vezte a fejedelemség történetének első 
állandó hadseregét, melynek legfőbb 
feladata Magyarország egyesítése lett. 
Bethlen bölcs diplomáciával Pozsony-
ban a Szent Koronát is megszerezte. 
Az 1620-as besztercebányai országy-
gyűlésen felvette a „választott király” 
címet. Bethlen Gábor egészségét fe-
lőrölte sokoldalú és rendkívül aktív 
tevékenysége: teste és lelke fáradt-
sága pedig már 49 esztendősen sírba 
juttatta őt. A hősök olyan emberek, 
akik rendkívüli nehézségeket vállal-
nak azért, hogy megvalósítsák azt, 
ami lehetetlennek tűnik. Ilyen hős 
volt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
és választott magyar király is.
A Dunaharaszti Városi Könyvtár 
szeptemberben részt vett a Városi Na-
pokon. A közönségtalálkozón remek 
ajánlókat kaptunk, amelyeket most 
megosztunk Önökkel. Mindegyik mű 
megtalálható intézményünkben, és 
lehet is kölcsönözni ezeket az olvas-
mányokat:
„Én mindenkinek ajánlom az EGY 
ROPI NAPLÓJÁT, a HARRY POT-
TERT és a PÁL UTCAI FIÚKAT! 
Nagyon jó könyvek, bár az egyik kicsit 
szomorú, de… OLVASD EL ŐKET! ☺ 
Liza” „Figyelmükbe ajánljuk a követ-
kező irodalmi műveket: Fekete István: 
TÜSKEVÁR; VUK. Szeretettel.” „A 
VARÁZSLATOS ÁLLATBIRODA-
LOM-sorozat”, „PÁRHUZAMOS 

DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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UNIVERZUMOK”, „Lucinda Riley: 
ANGYALFA”, „Szeretettel ajánlom 
mindenkinek: Leslie Robert Franklin: 
A MEDVÉK ÉS ÉN című könyvet, 
mert nagyon tüneményes olvasmány. 
Sok szeretettel: Juhász Ágnes.”, 
„LŐRINCZ L.LÁSZLÓ összes könyve 
remekmű”, James Jones: MOST ÉS 
MINDÖRÖKKÉ”, „MARK TWAIN 
könyveit szeretném reklámozni, mert 
egyetértek vele, mert ő azt állítja: „Az 
az ember, aki nem olvas könyvet, sem-
miben nem különbözik attól az em-
bertől, aki nem tud olvasni.” „Bartos 
Erika: BOGYÓ ÉS BABÓCA”, „Ma-
urice Druon: ELÁTKOZOTT KIRÁ-
LYOK sorozata – van benne magyar 
történelmi szál is – izgalmas, roman-
tikus, eseménydús.” „Dániel András: 
KUFLIK”, Fodor Sándor: FÜLÖPKE 
BESZÁMOLÓI”, „Steve Biddulph: 
HOGYAN NEVELJÜNK LÁNYO-
KAT?”, „LÉGYSZI NE MONDD EL 
A SZÜLEIMNEK, HOGY SZUPER-
GONOSZ LETTEM”. 

A lelkes ajánlók biztatják az érdek-
lődőket, hogy érdemes könyvet venni 
a kézbe – különösen a mi könyvtári 
olvasmányainkat, mert ingyenes a be-
iratkozás! Ma a felnőttek 7%-a szöveg-
értési gondokkal küzd. Ez a probléma 
sok gyakorlással leküzdhető, és nem 
mellékesen az olvasás kellemes időtöl-
tés is. Sajnos a tanulók esetében még 
rosszabb az arány!  Pedig „Az olvasás 
is gondolkodás, s az írás is beszéd.” 
(Babits Mihály szerint.) Tudjuk, 
hogy az offline világ a mai fiatalok 
számára nem túl vonzó. Igyekszünk 
megtalálni az utat a fiatalabb gene-
rációhoz. A PEDAGÓGUSOKKAL 

SZERETNÉNK PARTNEREK LEN-
NI AZ OLVASÁS MEGSZERETTE-
TÉSÉBEN, mert a tapasztaltak szerint 
van lehetőség, arra hogy a fiatalokkal 
megkedveltethetjük azt. A mai modern, 
kortárs irodalmat megtalálják könyvtá-
runkban, ezzel jobban meg lehet fogni 
a diákokat, és meghozhatja a kedvüket 
az olvasáshoz! 
Keressenek bennünket nemcsak 
könyvkölcsönzéssel kapcsolatban - de 
fénymásolással, könyv-előjegyzéssel, 
számítógéphasználattal, internettel, 
helyben-olvasással-kutatással, könyv-
tárközi kölcsönzéssel, nyomtatással, 
szkenneléssel, faxolással Magyarország-
ra, laminálással, spirálozással az Önök 
rendelkezésére állunk és nívós ismeret-
terjesztő előadásokat és kiállításokat ta-
lálnak programjaink között – szeretettel 
várjuk az érdeklődőket! Dunaharaszti 
Városi Könyvtár, 2330 Dunaharaszti, 
Dózsa Gy. út 12/b. www.dhbiblio.hu, 
06-24.531-040, www.facebook.com/dh-
biblio, dhbiblio@dhbiblio.hu

Novemberben Mini Galériánkban a 
népszerű FOLTVARÁZSLÓK kiállí-
tása és vására várja az érdeklődőket! 
Elsőrangú ötleteket kaphatunk a kará-
csonyi ajándékvásárláshoz.
November 14-én 10-12.00 a kisgyer-
mekes családokat várjuk a DÜHÖN-
GŐ-foglalkozásra. Úgy tartjuk, hogy 
aki bejön játszani a könyvtárba, és 
ott otthon érzi magát, mert azt teheti, 
amit szeret, az előbb-utóbb felfedezi a 
könyvtár összes lehetőségét, és többek 
között olvasni is fog. 16-18.00 a JÁ-
TÉKDÉLUTÁN pedig a nagyobbak 
számára segít a kézműveskedés színes 
ötleteit megvalósítani. Közeledik a 
Szeretet Ünnepe… az ajándékkészítés 
– nemcsak az ajándékvásárlás - ideje 
elérkezett! 
November 21-én 18.00 ORBÁN ESZ-
TER: GYÖNGYSZEMEK – ÚJSZÖ-
VETSÉGI SZEMELVÉNYEK A 
HÉBER FORDÍTÁS TÜKRÉBEN 
című előadásán különleges és titok-
zatos világba kalauzolja a kíváncsi 
érdeklődőket.

Köszönjük a haraszti Vígh Jánosnak, 
a Szökőár Búvár, Alpinista és Építő 
Kft.. cégvezetőjének a személyesen él-
ményszerű, vetített képes előadását, 
többek között a Hableány kiemelésével 
kapcsolatban!
Köszönjük a Hold Privát Vagyonke-
zelés cég: Pecznyik Petra ajándékét 
– a november 28-i ADVENTI KO-
SZORÚKÉSZÍTÉSkor a gyerme-
kek rendelkezésére fogjuk bocsátani 
a szebbnél-szebb gyertyákat! Erre a 
foglalkozásra a koszorúkészítéshez 
hozzatok gyerekek díszeket, gyertyát, 
koszorút – a készlet erejéig adunk alap-
anyagot – de számítani kell arra, hogy 
sokan lesznek és nem jut mindenkinek! 
Köszönjük a Zöld Korona Kft. rend-
szeres parkrendezését a könyvtár előtti 
növényszigeteken és a virágládákban!

Magyar 
Táncház 
a MűvHázban, 
a Paradicsomsziget 
Egyesület szervezésében 

November 22-én, pénteken, 18-
00-20.00-ig. Moldvai és szatmári 
táncok, tanítással!  Játszik Rigó 
Marci és Bandája, és a Csende-
rítők. 
Belépés díjtalan, de adományt 
szívesen fogadunk. 
Gyertek, tánc lesz, jó lesz! 
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Ha "szép" korba léptél, de van még felesleges energiád, akkor
csatlakozz hozzánk heti két alkalommal egy könnyed testmoz-
gásra! A torna célja: egy családias környezetben az egészsé-
ges életmód fenntartása, a helyes testtartás megőrzése.
Edzés időpontok: kedd és csütörtök, 8.30-9.30-ig
Edzés díja: 1.000 Ft / fő / alkalom
A tornát min. 5 főtől tudjuk megtartani
Cím: 2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc utca 1.
Telefon: +36 20 38 38 357
E-mail: magnoliadunaharaszti@gmail.com
Bejelentkezés szükséges bármely elérhetőségeken!
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Nemzeti 
Vágta

Mint azt már olvashatták az előzőek-
ben, Galgovits Réka, Velion Aronia 
nevű lóva nyergében bejutott a Nem-
zeti Vágta döntőjébe, amit október 
19-20-án rendeztek a Hősök terén, 
Budapesten. A két napos lovas fesz-
tiválon Réka a kishuszár kategóriá-
ban indult, ahol tizennyolcan mérték 
össze lovastudásukat. Időfutamából 
másodikként jutott a döntőbe, és egy 
szerencsétlen visszarendelt rajt után a 
hatodik helyet szerezte meg. Gratulá-
lunk a városunkat képviselő Galgovits 
Réka szép eredményéhez.

szerk.

 

 

Program: 
A DUNAHARASZTI NÉMET NEMZETISÉGI TÁJHÁZNÁL:   A BELÉPÉS INGYENES  

 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 JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZBAN:   BELÉPŐJEGY: 3000 FT  

 19 órától DISZNÓVÁGÓ BÁL disznótoros vacsorával, 
 és a három település gasztronómiai megmérettetésével  
 A talpalávalót a TAKSER SPATZEN és a DIE EBER KAPELLE zenekarok biztosítják 
 hurka és kolbászverseny a vendégek bevonásával,  
 zsűrizés, eredményhirdetés, értékes tombola nyeremények  
 vendég tánccsoportok fellépése  

www.svabhaz.hu  www.facebook.com/svabhaz 
 

A magyar vöröskereszt pest megyei szervezete no-
vember 20-án(szerda) 11:00-től 19:00-ig a duna-
haraszti hit gyülekezete közösségi házában, előre 
egyeztetett időponttal vagy spontán érkezési lehe-
tőségekkel 

Véradást szervez.

Álláshirdetés
a Dunaharaszti Alapfokú Művé-
szeti Iskola TAKARÍTÓI állás 
betöltésére keres munkatársat 
közalkalmazotti kinevezéssel, vagy 
megbízási szerződéssel 4 órás rész-
munkaidőre
Munkavégzés helyszíne:
2330 Dunaharaszti, Baktay 
tér 1.
Munkavégzés kezdete:
2019.11.04-től
Jelentkezését rövid önéletrajzzal 
várjuk az info@dhzeneiskola.hu 
email címre

HÍRDETMÉNY

Tisztelt véleményező Partnerek!
Dunaharaszti Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a város Település-
rendezési Terveinek módosításáról 
döntött. A tervekről és a véleménye-
zésükkel kapcsolatos nyilvánosság 
biztosításáról a www.dunaharaszti.
hu honlap „Dunaharasztiról” címén 
belül a „Partnerségi Egyeztetések” 
címszónál tájékozódhatnak.
Tájékoztatom továbbá a település 
lakosságát, a partnerségi egyez-
tetésben résztvevők körét, hogy 
a tervmódosítással kapcsolatban 
2019. november 27-én (szerdán) 
16.00 órakor lakossági fórumot 
tartunk, melynek helye: Dunaha-
raszti, József Attila Művelődési 
Ház klubterem.
Tisztelettel.

Dr Szalay László polgármester

Bűvös
hármas
a Tájházban
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Stand202 büfé a Nádor utcában, a

                          Mannheim zöldségbolt mellett. 

Rendelés: 06-20-9-293-805
Nyitva tartás: hétköznap: 7 - 18 óráig
Szombat: 8 - 13 óráig         Vasárnap: zárva

gyros, hamburger, sült hurka, sült kolbász, levesek, 
egytál ételek, frissen sültek.

Kirándulás a Nagykőrösi Pálfája 
Erdei Oktatóközpontba

Egy esős őszi napon a 6. évfolyam el-
látogatott Nagykőrös város határában 
található Duna-Ipoly Nemzetipark 
- Pálfája Erdei Oktatóközpontjába. 
A három osztály, két csoportban, két 
busszal utazott majd járta végig a tan-
ösvényt egy túravezetővel.
A Pálfája-erdő a város kiránduló erde-
je, sétautakkal, biciklisuttal, padokkal, 
játszótérrel és egy különleges faépület-

tel, az Arénával, amelyben régen tánc-
mulatságokat tartottak.
Az eső nem szegte kedvünk, hoztuk 
a formánkat, így is jókedvűen indult 
neki az első csapat a tanösvénynek, 
míg a másik csapat a szabadban ját-
szott és a tisztás szélén található cser-
jék terméseit kóstolgatta.
A séta során rengeteget tudtunk meg 
Pálfájáról, és az erdőbe élő flóráról 
és faunáról. Bár végig esett az eső, a 
túra mégis jól telt, érdekes volt az erdő 
száz meg száz kis hangjának közös 
szimfóniáját hallgatni. A gyerekzsivaj 
ellenére a túravezető érdekesebbnél ér-
dekesebb történeteket mesélt az erdő 
kialakulásáról. 
Pálfája-erdője a nevét a „Pál fája” ma 
is élő, hatalmas körbekerített kocsá-
nyos tölgyről kapta. A helyi szájhagyo-
mány szerint egy nagykőrösi, Pál nevű 
polgár ültette, mintegy hatszáz évvel 
ezelőtt. Közvetlen közelében megvizs-
gáltunk egy hozzá képest sokkal fiata-
labb vadkörtefát is, amit Süsü biztos 
lelegelt volna. Sokféle gombát, mohát, 
fát láttunk, melyekről gyönyörű képe-
ket készítettünk. 
Nagyon érdekes volt az, hogy mivel vé-
dett az erdő, nem vághatják ki a fákat, 
ezért a tájidegen fákat, mint a fehér 
akác, egy szerrel kezelik, befecskendez-

ve azt, hogy elkezdjen korhadni és el-
pusztuljon. 
Egy elkerített részen láttuk azt is, 
hogy hogyan nézne ki az erdő, ha nem 
élnének benne állatok.  Nagyon sűrűek 
voltak a fák és cserjék ágak, mivel az 
őzek, szarvasok nem tudtak nekidörg-
ölőzni a törzsnek, letörni az ágakat és 
a vaddisznók sem tudtak csapásokat 
készíteni.
A séta végén visszatértünk a kis há-
zikóba, az oktatóközpontba, ahol egy 
feladatlapot oldottunk meg, ami, ha 
jól sikerült, plusz pontokat szerezhet-
tünk a természetismeret dolgozatunk-
ban. Sokunknak sikerült is, de ezt már 
csak a dolgozat kiosztása után, itthon 
tudtuk meg. 
Túránk végeztével Katinka néni fel-
fedte annak a zacskónak a tartal-
mát, amit magával hurcolt egész túra 
alatt. SZÁMHÁBORÚ! A pihenő-
pont melletti nagy tisztáson még volt 
lehetőségünk indulás előtt játszani 
egy jót.
Szívesen mennénk ismét kirándulni, 
tavasszal is megnéznénk az erdőt. 

Gurney Lisa Barbara 
és Kecskeméti Richárd 6. b osztályos 

tanulók 
Kőrösi Csoma Általános Iskola

600 éves fák, hatodikos kirándulók

Közösségi média
Klausz Melinda közösségi média specialista előadása:
„Ma már szinte nincs is olyan beszélgetés, amiben ne említe-
nék meg a Facebook, YouTube vagy éppen a lájkolni szava-
kat. A közösségi média felülete olyannyira mindennapjaink 
részét képezi, hogy erről beszélgetünk ismerőseinkkel, nézünk 
filmeket vagy éppen olvasunk híreket.”
A mai tizenévesek az első olyan generáció, amelyik online küz-
di végig a különben sem problémamentes kamaszkort. Az in-
ternet, a közösségi média és lájkok világa drámai változásokat 
okozott a fiatalok kommunikációjában és gondolkodásában. 
„Az Internet, a közösségi média felületek változása, fejlődé-
se számos új technikát, eszközt, tulajdonságot és bizony be-

tegséget is hoz(ott) magával. Új szavakat, kifejezéseket kell 
megtanulnunk, hogy felvegyük a versenyt a mai fiatalokkal, 
akik már a munkavállalás során is teljesen más elvárásokkal 
rendelkeznek, mint akár 30 éves társaik.”
Mi, szülők, akik számára a digitális világ többnyire feltérképe-
zetlen vidék, csak kapkodjuk a fejünket: mit tehetünk, hogy 
gyermekünk fizikai és lelki sérülések nélkül élje túl ezt a rázós 
időszakot?
Gyere és hallgasd meg az előadást a közösségi médiáról!
Kérdezz bátran, hiszen azért van ez az előadás, hogy segít-
sünk!
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Időpont: 2019. 
november 23. szombat, 15 óra
Az előadás ingyenes, szervezője a Dunaharaszti Nagycsaládos 
Egyesület (NEDH)   
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Szeretnél részese lenni az első Mikulásgyárnak Dunaharasz-
tiban?
Ha igen akkor mindössze arra kérünk, hogy gyere el 2019 
november 29-30-án vagy december 06-07-én (péntekenknt 
15.00-18.00 óra között míg szombatonként 9.00-13.00  kö-
zött) a Baktay térre a Suri háznál található udvarba, ahol 
egy kijelölt pavilonban fogunk várni.
Amennyiben feleslegessé vált otthon egy kisautó, legó, könyv 
vagy ehhez hasonló játék ami még jó állapotban van (3-tól 16 
éves korig),  akkor kérjük, hogy egy cipős dobozba csomagolva 
hozzátok el hozzánk a fenti időpontban, a fent megjelölt 
helyszínre, s mi átvesszük és a Gyermekjóléti Szolgálattal 
együttműködve gondoskodunk arról, hogy olyan családokhoz 
kerüljenek, ahol sajnos nincs lehetőség karácsonyi ajándékok 
vásárlására. Mi szeretnénk ha idén minden itt élő gyermek 
kapna valamilyen ajándékot a karácsonyfa alá és ebben úgy 
gondoljuk, hogy közösen tudunk segíteni.       
Várunk minden kedves ajándékozót és érdeklődőt!
Mottónk: „hozz egy cipős dobozt” és mi pedig gondoskodunk 
a jó hangulatról, a Mikulással való közös fotó készítéséről 
(december 06- án és 07 -én), egy pohár teára vagy forralt 
borra vendégül látjuk a felnőtteket, a gyermekek pedig sza-
loncukrot kapnak tőlünk, illetve   számos meglepetés várja 
még az érkezőket.    

Rotary Club Dunaharaszti 

Mikulásgyár Dunaharasztiban

7. Dunaharaszti autizmus nap
Fókuszban az autista tanulók oktatása A MOZAIK Köz-
hasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért 2019. 
október 25 – én 9.30 és 14 óra között Autizmus napot 
rendezett Dunaharasztin, a Laffert Kúriában. Idei rendez-
vényünkön szerettük volna megmutatni a hazai jó gya-
korlatokat és autizmus terén működő meghatározó szerep-
lőket, innovatív kezdeményezéseket. Hagyományainkhoz 
híven olyan előadókat is meghívtunk, akik pedagógusként, 
érdekvédőként, vagy döntéshozóként segíthetik a szülőket 
autista családtagjuk érdekeinek érvényesítésében. Rendez-
vényünk jó alkalom volt arra, hogy a megjelentek kapcso-
latba lépjenek egymással, elinduljon a felek közti párbe-
széd, közös gondolkodás.
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BEJELENTŐLAP EBÖSSZEÍRÁSHOZ 
 
 
Az ebtartó adatai 
 
                  

Ebtartó neve:   
  

  

           

Ebtartó lakcíme:   
  

  

           

Ebtartó telefonszáma: 
  

  

  

           

Ebtartó e-mail címe:   
  

  

                  

 
Az eb tulajdonosának adatai  (Csak abban az 
esetben szíveskedjék kitölteni, ha az ebtartó 
személye nem egyezik az eb tulajdonosának 
személyével.) 
 
                  

Tulajdonos neve:   
  

  

           

Tulajdonos címe    
  

  

                  

 
Az eb adatai 
 

                

Eb fajtája:   
  

  

           

Eb neme: 
                 szuka     kan   

       

           

Eb születési ideje:   
  

  

           

Eb hívóneve:   
  

  

           

Eb tartási helye:   
  

  

               

Eb színe:   
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Veszettség elleni oltások adatai  
 

                  

Védőoltás időpontja: 
  

  

  

           

Védőoltás során használt oltóanyag 
megnevezése: 

  
  

  

           

Védőoltás során használt oltóanyag gyártási 
száma: 

  
  

  

           

Védőoltást végző állatorvos neve: 
  

  

  

           

Védőoltást végző állatorvos kamarai 
bélyegző sorszáma*:     

  

*Az eb oltási könyvében használt bélyegzőlenyomaton szereplő szám.   

 
 
 
 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak m egfelelnek! Adataim kezelésére az 
önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § ( 2) bekezdése alapján adtam 
felhatalmazást a Polgármesteri Hivatalnak.    

 
 
Dunaharaszti, ..……..év ……………hó ……...nap 
 
 
                                                                              ______________________________________ 
                                                                                                               aláírás 
                                                                                                    ebtulajdonos/ebtartó 
 
 

 

Dunaharaszti Művészetbarátok Köré-
nek kiállítása Örkényben
„Szó, zene, kép” címmel az  Örkényi 
Szabadidő Központ Összművészeti 
Teaház programsorozatának kereté-
ben több mint 100 alkotással mutat-
kozott be a DMK.

Őszi, gyertyafényes hangulatba 
öltözött a Pálóczi kastély nagyterme, 
melynek falait megtöltötték a szebb-
nél szebb festmények.
Kulcsár István polgármester Úr be-
mutatta és méltatta az alkotókat.:
Bánkuti Emesét,

Becz Viktóriát,
Bojtor Mártát,
Dr. Fertői Elemérnét,
Kisfalvi Juditot,
Kolos Borbálát,
Smidéliusz Jenőnét 
és Skarupka  Istvánt.
Az est hangulatát a „Betűvetők” iro-
dalmi alkotásai és a Czifra György 
Zene Iskola triója emelte. Végül az 
alkotók mini tárlatvezetést tartottak 
az érdeklődőknek.
Jó volt együtt látni ebben az impo-
záns nagyteremben a Dunaharaszti 
Művészetbarátok Körének legújabb 
alkotásait.
Szívesen fogadják az újabb meghívá-
sokat színvonalas munkáiknak bemu-
tatására!!!

Fajkó Judith

Dunaharaszti Művészetbarátok Körének kiállítása Örkényben
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Tavaly szeptemberben megnyertünk 
egy VEKOP pályázatot. Ez nem olyan, 
mint az Erasmus, de utazni ebben is 
lehet, mégpedig a digitális világban. A 
projekt célja, hogy kicsit utolérjük a di-
ákokat mi, pedagógusok az IKT eszkö-
zök használatának területén, és mind-
eközben megtanítsuk őket a közösségi 
hálók profi kezelésén túl valami másra 
is. Ezt úgy hívják, hogy digitális kom-
petencia fejlesztése. A célunk az, hogy 
az iskolában senki ne maradjon digitális 
analfabéta, sem a gyerekek, sem közöt-
tünk, tanárok között sem.
A projekt mottója „Digitális fejlődés 
segítése fejlődésre nyitott iskolákban”
A pedagógusok részéről a nyitottság 
megvan. Reméljük, a workshop – pro-
jektnap után a diákok is csatlakoznak 
hozzánk.
VEKOP pályázatunk keretén belül 
2019. szeptember 21-én megtartottuk 
első workshopunkat.
A workshopunkat kibővítve tartottunk 
egy matematika-informatika projektna-
pot. A pályázatban résztvevő kollégá-
kon kívül a projektnap megszervezésé-
ben, a matematika-fizika munkacsoport 
vállalta a legnagyobb szerepet, rajtuk 
kívül, minden diák és kolléga részt vett 
az egész délután tartó foglalkozáson.
Az iskolában tanuló diákok fele előa-
dásokat, a többi diák pedig 8 állomást 
látogatott meg.
Előadások a következő témákban voltak:
Interaktív programozás: Dr. Kozsik Ta-
más, egyetemi docens, dékánhelyettes 
- ELTE IK Programozási Nyelvek és 
Fordítóprogramok Tanszék.
Infobiztonság-tudatosság: Dr. Törley 

Gábor, adjunktus - ELTE IK Média- és 
Oktatásinformatikai Tanszék.
Mesterséges Intelligencia: Dr. Gulyás 
László - Node Director, Budapest EIT 
Digital.
Pályaorientáció: Neumann János 
Egyetem.
Közösségi média: Rákosi Szilvia - Neu-
mann János Számítógép-tudományi 
Társaság.
Adatbiztonság: Gyürki-Thomann Ani-
kó - Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központ.
Az előadások keretein belül is, és az ál-
lomásokon is nagy hangsúlyt kapott az 
internet biztonság és a közösségi médiá-
ban rejlő veszélyek ismerete.
Az állomásokon kb. 15 percet töltöttek 
a diákok. Mindenhol két fél osztály egy-
más ellen küzdött. A feladatok úgy vol-
tak összeállítva, hogy nem volt zavaró, 
ha egy magasabb évfolyamú osztály ösz-
szekerült egy alacsonyabb évfolyamúval. 
Minden feladat a logikán, memórián 
alapult, ezért nem jelentett előnyt vagy 
hátrányt a tanulócsoportok életkora.
Az állomásokon diákönkormányzatos 
tanulók fogadták a csoportokat, ismer-
tették a feladatokat, és vezényelték a 
vetélkedőt. Az iskolában nagyon jó a 
DÖK, és egy-egy ilyen napon nagyon 
nagy segítséget nyújtanak nekünk lel-
kes diákjaink.
A 8 állomás, ahol részt vettek a diákok, 
a következő témakörökre épültek.
Amőba kicsit másképpen
Memory
Internetbiztonsággal kapcsolatos állo-
más
Grafilogika

Internet története
Játékos programozás – Scratch
Informatikai érdekességek
Sudoku
A projektnap lebonyolítása után hét-
főn, a folyosón elhelyezett QR kódok 
segítségével közvéleménykutatást vé-
geztünk, hogy melyik állomásnak volt 
a legnagyobb sikere, és jól látható a 
diagrammon, hogy a programozás volt 
kiemelkedően az első helyen.
Azonban nagy örömömre szolgál, hogy 
a dobogós helyek között szerepel egy 
olyan állomás is, ahol a diákok néme-
lyike most először találkozhatott az új 
U-pointer eszközzel, és láthatóan tet-
szett nekik működés közben is.
A nap egyik gyöngyszeme volt az az ál-
lomás, ahol verset kellett írniuk a pro-
jektbe bevont osztályoknak, informati-
ka témakörben. 

Tariné Dudás Marianna
Projekt koordinátor

Ahogy bizonyára sokan tudják, a jelenlegi tervek szerint 
2020-tól csak azok a tanulók nyerhetnek felvételt felsőok-
tatási intézményekbe, akik legalább egy középfokú nyelv-
vizsgával rendelkeznek. Ezért is nagy örömhír a nyelv-
vizsgák kiemelkedően magas száma gimnáziumunkban. A 
2018/2019-es tanév végén elballagott osztályok eredményei 
a következők:
12. a – 20 középfokú és 2 felsőfokú nyelvvizsga
12. b – 39 középfokú és 2 felsőfokú nyelvvizsga
12. c – 14 középfokú és 3 felsőfokú nyelvvizsga
Kolléganőmmel, Szimuly Zsófia tanárnővel a tavalyi 9. 
ny (nyelvi előkészítő osztály) teljesítményére is nagyon 
büszkék vagyunk. A haladó csoportból már az első tanév 
végére 11 tanulónak sikerült letennie a középfokú angol 
nyelvvizsgát.
Mindezen eredmények nem jöhettek volna létre gimnáziu-
munk kiváló nyelvtanárai és tehetséges diákjai nélkül!

Jakab Ildikó, angoltanár

Nyelvvizsgaözön 
a Baktayban

Workshop a Baktay Ervin Gimnáziumban
Dunaharaszti - 2019. november 17
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LEGYÉL TE 
A TITKOS ÖSSZETEVŐNK!

Jelentkezz most!
Krizsa Fanni: +36 30 635-8651

https://hu.coca-colahellenic.com/hu/karrier

„Csatlakozz a csapatomhoz és fejlődj velünk!’’
Pataki Zoltán, gyárigazgató

2011
termelésvezető

1995
karbantartó

2004
gépmester

2016
gyárigazgató
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Zsidákovits Zoltán, vezető tech-
nológus 21 éve dolgozik a Co-
ca-Cola HBC Magyarországnál. 
Technológusként kezdte, ma ve-
zetőként, a vállalat nagykövete-
ként és képzett élelmiszermér-
nökként ő az, aki továbbadja a 
tudást és hivatástudatot saját 
beosztott munkatársainak.
„Ha esetleg leáll az egyik gépünk, pon-
tosan tudom mi a probléma vele és ho-
gyan kell megjavítani, mégis inkább a 
munkatársamat kérem meg arra, derít-
se ki a hiba forrását. Együtt megyünk 
oda a géphez, együtt vizsgáljuk meg. 
Segítek neki, de ő fogja megmondani 
a megoldást” – mondja Zoli. Szerinte, 
egy vezető munkájához a tudásátadás, 
munkatársai ösztönzése ugyanúgy hoz-
zátartozik, mint az, hogy felelős a rábí-
zott terület hatékony működtetéséért. 
Meggyőződése, hogy az az idő, amit 
a munkatársai támogatására fordít, 
hosszútávon megtérül. 
Munka mellett egyetem
Zoli 1998-ban technológusként ke-
rült a Coca-Cola HBC Magyarország 
dunaharaszti palackozójába. Ma ő 
irányítja azt a kulcsfontosságú mun-
kafolyamatot, amely során a híres, 
titkos összetevőből, a szirupból a Co-

ca-Colát, a gyártási programnak meg-
felelően elkészítik. Négy technológus 
munkájáért felel, akik épp olyan szak-
emberek, mint amilyen ő maga is volt, 
amikor a vállalathoz került. 
A háromszor 12 órás munkaidő, majd az 
azt követő háromnapos pihenő Zolinak 
elfogadható ajánlat volt annak idején és 
ma vezetőként is ezzel az időbeosztással 
dolgozik. A három szabadnap alatt jut 
ideje a magánéletre és az ügyintézésre. 
Nagyon büszke a családjára: feleségére 
és kislányára, akikkel szabadidejének 
nagy részét tölti.
Zoli a munkája mellett a Corvinus 
Egyetem élelmiszermérnöki karát is 
elvégezte. „Tudni akartam, hogy ké-
pes vagyok-e rá” – mondta arról, hogy 
miért vágott bele. Nagyon nehéz volt 
munka mellett tanulni, de a vezetőitől 
megkapta a támogatást, a bátorítást, 
ha kellett, a rugalmas műszakbeosz-
tást is, hogy az egyetemen is meg tud-
jon felelni. 
Lépésről lépésre
Ahhoz, hogy Zoli vezetővé válhasson, 
a vezetői támogatás mellett kellett az 
is, hogy nyitott maradjon az újdonsá-
gok befogadására, a tanulásra. Előbb 
kiemelt technológus, majd kiemelt 
gépkezelő lett belőle, végül vezető. Zo-

lit emellett a cég belső, dolgozók elis-
merését szolgáló programja keretében 
is többször jutalmazták kimagasló 
teljesítményéért. Ez a program több 
kategóriában ismeri el a munkatársak 
átlagon felüli munkáját, fejlődését, az 
ügyfelek kiváló kiszolgálásában elért 
eredményeit, vezetői képességeit, kez-
deményezőkészségét vagy épp a segí-
tőkészségét. 
A szakma csínját-bínját elsősorban a 
munkatársaitól tanulta, de hogy mi-
ként kell jó vezetőnek lenni, azt rész-
ben vezető társaitól leste el, részben 
belső vezetői tréningen tanulta Zoli. 
„Fontos a megkérdőjelezhetetlen kom-
petencia, de legalább ennyire fontos 
az emberség is. Az, hogy egy vezető 
tudja támogatni a kollégáit, hogy 
képes legyen megosztani a tapaszta-
latát és a tudását” - vallja Zoli. Né-
hány napja, a vállalat vezetői arra is 
felkérték, hogy legyen a munkahelye 
nagykövete. Eddigi életútja, elkötele-
zettsége és munkája tették alkalmassá 
arra, hogy a teljes vállalatot képvisel-
je, vagyis Zoli és a Coca-Cola HBC 
két egymást erősítő brand lettek.
Ha te is szívesen dolgoznál Zoli csapa-
tában, keresd Krizsa Fannit a +36 30 
635 8651 számon.

Coca-Cola HBC és Zoli közötti összhang „a csapatmunka”
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Dr. Sárospataki Györggyel 
beszélgettem

1951-ben, Recsken az ÁVH-s őr meg-
kérdezte Dr. Sárospataki György rabot, 
a tábor kertészetének vezetőjét: „Te fa-
siszta, te miért vagy itt?” „Ezért” felelte 
a professzor és lemutatott a földre, ahol 
egy eldobott gyufásdoboz feküdt, mely-
nek a címkéjén egy krumplibogár volt. 
Az őr nem értette a választ, és egy ha-
talmas pofont adott a fogvatartottnak.

– Miért volt Recsken édesapád, milyen 
bűne volt?
– Nem kellett ahhoz semmit elkövetni, 
hogy a kommunisták börtönbe zárja-
nak valakit. 1945 után az Amerikából 
behozott krumplival Magyarországra is 
bekerült a burgonyabogár. Apám ekkor 
a Földművelésügyi Minisztériumban 
volt a Növényvédelmi Főosztály vezető-
je, így a kommunista hatalom őt és dr. 
Hinfner Kálmánt, a Burgonyakutatási 
Központ vezetőjét tette ezért felelőssé. 
Mindketten a recski munkatáborba ke-
rültek. 
Apámat augusztus 20-án, Szent István 
napján, vasárnap késő este vitték el. 
A Fő úton laktunk, szemben a Wég-
ner-kocsmával, ahol éppen búcsúbál 
volt. Három autóval jöttek az AVH 
bőrkabátos nyomozói. A kocsmából 
hazazavarták a bálozókat, bezáratták 
a helyiséget, majd átjöttek hozzánk, 
a túloldalra. Házkutatást tartottak, 
nem részletezem, el lehet képzelni, mi 
történt, majd apámat elvitték. Egy 
hónapig volt az Andrássy út 60-ban, 
majd Kistarcsára került. Onnan vitték 
a többiekkel késő ősszel Recskre. Télvíz 
idején saját maguknak kellett az ott ki-
vágott fákból felépíteni a barakkokat, 
a tábort. 
Visszatérve a történet elejére és a 
krumplibogaras gyufásdobozra, a ra-
boknak nem lehetett gyufája. Tűz-
szerszámot fűrészlapból készítettek, 
titokban, akik a bányában dolgoztak: 
kis, gomb méretű kerek darabot vágtak 
ki a fűrészlapból. amire két kis lyukat 
fúrtak. Abba vékony zsineget fűztek, 
ugyanúgy, mint a gyerekkori gombpör-
gető játék készítésénél. Egy cipőpasz-
tás dobozba szenesre égetett rongyot 
tettek, rá egy kavicsot. A fűrészlap-ko-
rong zsinegének egyik végét a szájukba 
vették, a másik végét a kezükbe fogva 
pörgetni kezdték a korongot, mely a kö-
vön szikrát adott, a szenes rongy pedig 

izzani kezdett, s ha volt cigaretta, rá le-
hetett gyújtani. Ezek voltak ott az ün-
nepi pillanatok. Hogy milyen hely volt 
a tábor, azt az egykori rabok tudják 
csak elmondani. Dálnoki Miklós Lajos 
és  Gábori György túlélték Dachau-
ban a náci koncetrációs tábort, majd a 
kommunisták jóvoltából Recskre kerül-
tek. Mindketten egyöntetűen Recsket 
hasonlóan gyötrelmesnek találták. A 
történészek munkatábornak nevezik, 
az ott raboskodók haláltábornak. Ők 
tudták, hogy ha 1953-ban nem hal meg 
Sztálin, soha nem szabadultak volna.
– A ti sorsotok hogyan alakult otthon?
– Én gimnazista voltam. Akkoriban 
csak a körzetileg kijelölt középiskolák-
ba lehetett járni, így én a pesterzsébeti 
gimnáziumban tanultam. Természe-
tesen, apám letartóztatása után, mint 
osztályellenség gyermekét, azonnal ki-
rúgtak. Anyám elment a haraszti plé-
bánoshoz, Hangay Rupert espereshez, 
aki ajánlólevelet adott a pesti piaristák-
hoz. Ők fel is vettek. Anyámat viszont 
nem vették fel dolgozni sehova, még 
takarítónőnek sem. Végül nagy nehezen 
kapott mosónői munkát. Pestről hordta 
haza a ballonkabátokat, amiket kézzel, 
sikálókefével mosott ki, majd szárítás, 
vasalás után vitte vissza. Három évig 
ebből éltünk. 
Szinte semmire sem tellett. A csa-
lád egyik ismerőse varrodában dolgo-
zott, attól szerzett édesanyám tízszer 
tíz centiméteres, a szabásból lehullott 
posztódarabokat. Azokat összevarrta, 
kisimította, így lett kabátszövet belő-

le, amiből varrt egy dzsekit. Ebben és 
rövidnadrágban jártam be iskolába. A 
rövidnadrág majdnem térdig ért. Té-
lidőben vastag térdzoknit húztam, így 
csak a térdem volt kint. A nagykabá-
tom egy mikádó viharkabát volt. Így 
jártam apám szabadulásáig, 1954-ig. 
1955-ben érettségiztem, majd a Ve-
gyiművekbe mentem dolgozni, hogy 
kicsit felruházkodjam. 1956 nyarán 
felmentem a gyárban a személyzetis-
hez és kértem, hogy mint ott dolgozót, 
javasoljanak felvételre az egyetemre. 
Mondták, hogy másnap menjek vissza 
az ajánlásért. Kaptam egy lezárt borí-
tékot. Mutattam apámnak; nézegette, 
nem tetszett neki. Végül ügyesen felnyi-
totta. Az ajánlólevélben az állt, hogy 
klerikális múltam miatt a vállalat egye-
temi tanulmányaimat nem javasolja. A 
„támogató” sorokat bevittem a piaris-
ta iskolába. Hogy ők mit írtak azután, 
nem tudom, de behívtak felvételire, 
majd fel is vettek az egyetemre. Ekkor 
jött a forradalom, így csak februártól 
kezdhettem tanulni. 1957-től apám is 
kapott munkát, így már kicsit köny-
nyebb volt. 1960-ban végeztem. Apám 
egy korábbi kapcsolata folytán a fővá-
rosban, a Szőlészeti Kutatóintézetben 
helyezkedtem el. Itt dolgoztam 1975-ig, 
és itt is doktoráltam le. Német, angol és 
olasz tudásom folytán több ösztöndíjas 
külföldi tanulmányúton voltam, amíg 
1975-ben egy svájci világcég pályázatán 
elnyertem egy állást a vállalat budapes-
ti képviseletére. Itt dolgoztam harminc 
éven át. 
Ennyi a történetem. Így változ-
tatta meg életünket az azóta Hé-
derváron szobrot kapott krump-
libogár – és a proletárdiktatúra.  
Végezetül elmondanám, hogy apámat 
rabtársa, Faludy György költő, egy 
recski életképet megörökítő versébe 
foglalta, betekintést engedve a hírhedt 
50-es évek világába. (Faludy a rabság 
ideje alatt fejben tartotta a verseket, és 
csak szabadulása után vetette azokat 
papírra.) 

Faludy György

A felsőbbrendű ember
(részlet)
(...)
Szegfűk közt én, a rózsabokrok
mellett Sárospataki György
professzor dolgozik. A dombon
csoportban ácsorog a törzs:

Emberek, sorsok, történetek a huszadik századból
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táborparancsnok, bányamester,
meg négy altiszt. Mind ideges.
Vendéget várnak. Dzsip fordul be,
s kiszáll egy szovjet ezredes.

Kerek fejű, kissé már őszes,
gyorsan mozgó és nagy darab
orosz. A túróscsusza-képű
sofőr a volánnál marad,

s kiköp. Az ávósok nem tudják:
hányszor s hogy tisztelegjenek
a földre szállott, felsőbbrendű
embernek. De az ezredes

nem kíváncsi a fogadásra,
csak tányérsapkáján pöccint
egyet, és szalad le a lejtőn.
Az ávósok utána mind.

A ruszki Sárospatakihoz
siet és nyújtja a kezét:
– Jónapot! Újból rózsacsokrot
akarok! – Magyarul beszél,

és jól. Mögötte a hat ávós
topog, figyel, izzad, liheg:
hogy szolgálhatnák a vendéget?
Csak Sárospataki hideg:

Mohi! Mohács! Gályarab ősök!
Kazamaták! Habsburg bitók!

– Vegyesen? – kérdi.– Úgy, mint mindig?
– Vegyes rózsákat. Két kilót.

– Marhák! – Most végre elemében
a táborparancsnok s fehér
a dühtől. – Mindig elfelejtik!
Nyomás a konyhamérlegért!

A professzor a rózsát vágja.
Hogy mit gondol, nem tudni, csak
szép hernyóbajsza rezdül olykor,
mint Móricz Zsiga bácsinak.

Szemköztről a kőbánya jajgat,
sivít. A lencsefőzelék
bűzét hozza a rabkonyháról
a nyári szél. A völgyben két

csontváz vánszorog el a lajttal.
Hat vállon hoznak valakit.
A ruszki csupa derű. Szétnéz:
ez már az ő világa itt.

Futásban jön a konyhamérleg.
Sztálin! Franklin D. Roosevelt!
Ilyen a felsőbbrendű ember
s a rózsa-rózsa-rózsakert. 
(Recsk, 1951)

A burgonyabogár, krumplibogár vagy 
kolorádóbogár (Leptinotarsa decemli-
neata) a rovarok osztályának bogarak 

rendjébe, ezen belül a mindenevő bo-
garak alrendjébe és a levélbogárfélék 
családjába tartozó faj.
Európában először 1877-ben jegyez-
ték fel a németországi Mühlheim 
közelében. Komoly erőfeszítések árán 
még sikerült kiirtani, de a XX. század 
első éveitől kezdve szórványosan más 
európai országokban is felbukkant. 
1922-ben Bordeaux környéki meg-
jelenése után már nem tudták kiir-
tani. Azóta sem sikerült gátat vetni 
e kártevő rovar terjedésének. Mára 
mindenütt előfordul a világon, ahol 
gazdanövényeit, főként a krumplit 
termesztik. Magyarországon először 
Héderváron  fedezték fel 1947-ben. Itt 
avatták fel az 1990-es évek végén a 
burgonyabogár szobrát, a magyaror-
szági növényvédelem emlékműveként.

Gáll

DUNAHARASZTI HÍREK

Jegyek a Kisduna étteremben kaphatók

D U N A H A R A S Z T I

B O R V A C S O R A

2019. november 23. szombat 19:00 óra
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2019. szeptember hónapban 
elhunytak neve és életkora
Bata Tibor   élt 91 évet
Becz Imre  élt 81 évet
Dr. Faludi Miklós  élt 71 évet
Dröszler Attila   élt 70 évet
Duleba Mihály   élt 63 évet
Fazekas Andorné élt 85 évet
Fenyvesi Vilmos György élt 91 évet
Glász Mátyásné  élt 88 évet
Gulyás György  élt 75 évet
Jankovics József élt 83 évet
Kaltenecker Péter élt 88 évet
Kiss Imre  élt 65 évet
Kiss Jánosné   élt 81 évet
Krivszka Mária  élt 83 évet
Leéb Lajosné   élt 70 évet
Matheisz Mátyásné  élt 83 évet
Mészáros Gáborné élt 69 évet
Papp Péter  élt 48 évet
Podolák Jenő Istvánné  élt 81 évet
Sánta András  élt 38 évet
Szabó Ferenc  élt 89 évet
Szilágyi Istvánné élt 63 évet
Takó Noémi  élt 48 évet
Végh Ferenc  élt 68 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel köszöntjük a 90 éveseket 

Leimetterné Erzsike

Dr. Jakab Lajos

HIRDETMÉNY
Kérjük hogy a Dunaharaszti Temető 
Területén lévő valamennyi 1994. December 
31-ig koporsósan temetett, szimpla és 
dupla sírhelyek, valamint a 2009. december 
31-ig elfoglalt urnafülkék és urnasírok 
újraváltására a temető irodájában 
jelentkezzenek !

A sírhely 25 éves lejárati ideje az utolsó 
koporsós temetéstől számít.
A sírhelyekbe történő urna illetve 
exhuma behelyezése a sírhely lejárati 
idejét nem hosszabbítja meg.
Urnafülkék és urnasírok esetében az első 
urna behelyezésétől számít a 10 éves 
lejárati idő.

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!
2019. szeptemberben szüle-
tettek névsora
Rimóczi Mira Bella 09. 01.

Kovács Eszter  09. 02.

Kovács Anna  09. 04.

Kósa Marcell  09. 04.

Mertz Dávid  09. 04.

Nagy Konrád  09. 04

Weimper Olivér  09. 04.

Rigó Boglárka Zsófia 09. 05.

Szenes Réka  09. 06.

Fodor Ádám László 09. 12.

Pintér Márk  09. 12.

Zalavári Oszkár  09. 12.

Várady Dominik Leo 09. 13.

Pomozi Kamilla  09. 14.

Soós Dominik  09. 14.

Milkovics Léna Hanna 09. 21.

Baranyay Szabolcs 09. 24.

Pusztay Jázmin  09. 27.

Közélet
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55 hektár szántó egyben,

vagy több részletben is

  Ráckevén.eladó

T: 06(70) 612-6864
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Dohánybolt és Lottózó hosszantartó

nyitva tartással Dunaharasztiban, a

Dózsa Gy. úton (a Fő úti lámpás ke-

reszteződésnél) megtalálható.       -

Dohányáru kiegészítők (örlő, töltő,

tárca), röviditalok, szeszek, üdítők,

pezsgő, főzött és gépi kávé, cukorka

és rágó kapható.                             -

Szerencsefogadás (különböző lottók
és sorsjegyek) is elérhetők

a hét minden napján.
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Kisállat kiállítás

Az idei kisállat kiállítás  látványosra, 
mozgalmasra sikerült, mindent el is 
követtünk ezért. Paravánokra kitett 
plakátok az év állatairól, nagyméretű, 
vicces plüssfigurák, fantázia élőlények-
ről készült rajzok tették színesebbé a 
tornatermet. Ketrecek, tárolók sokasá-
ga érdekes állatokkal izgalmassá vará-
zsolta a helyet. Volt például kaméleon, 
gekkó, nyuszi parádé, óriás csiga, mini 
gyík és még sok-sok izgalmas ked-
venc.  Nagyobb házi állatokkal talál-
kozhattak a gyerekek az udvaron, kint 
várta őket többek között a házi juh, 
arany fácán, kendermagos tyúk, kecs-
ke.  A látogatók sétálgattak , nézelőd-
tek, kíváncsiskodtak, mi közben észre 
sem vették , hogy mennyi mindent 
megtanultak a gondoskodásról, 
odafigyelésről, szeretetről, felelősségről 
, az állattartásról. Az ovisok ragyo-
gó szemekkel, csodálkozva figyelték 
a különféle hörcsögöket, halakat és 
az ugrándozó mókust. A nagyobbak 
tesztkérdésekre keresték a plakátokon 
a helyes megoldást.Az élménypedagó-
gia jó módszer arra, hogy a gyerekek 
észrevétlenül tanuljanak. Ma a felelős 
állattartásból kaptak ízelítőt.

Bakkné B. Zsuzsa 

Markunkban a siker

34. alkalommal rendezték meg szept. 
28-29-én a Spar Budapest Maraton 
Futófesztivált, melynek szombati 
távjai között szerepelt az iskolák kö-
zötti verseny, az EMMI-futam. Idén 
is sikerült tanítványainkat és kedves 
szüleiket nagyszámban mozgósítani, 
motiválni. Sokan vágtak neki az 5 
km-es távnak, de a 2,3 km-es táv volt 
a legnépszerűbb. A vidám „almasze-
dős”, „babaringatós”, „lekvárfőzős”, 
„ablakpucolós” Péter Attila-féle be-
melegítés után elindult a hatalmas 
tömeg, köztük a mi kis iskolánk 
sportos diákjai, akik már a távnak a 
biztos győzelmünk tudatában vágtak 
neki, hiszen már előzetesen értesí-
tették intézményünket a sikerünk-
ről.  Így 4. alkalommal állhatott fel a 
dobogó legfelső fokára a futástól ki-
pirult arcú tanulóink egy kisebb cso-
portja, akik megvárták az eredmény-
hirdetést. Ismét 100 ezer forintos 
Spar vásárlási utalványt nyertünk, 
melynek összegét főként az intézmé-
nyünkben tartandó versenyek, vetél-
kedők díjazására használjuk fel, ill. 
sporteszközöket vásárolunk. Öröm-
mel tölt el bennünket, hogy ilyen 
lelkes, segítőkész szülők támogatnak 
bennünket évről-évre, ill. gyermekei-
ket is a sport, a mozgás szeretetére 
nevelik. A jó hangulatú, vidám spor-
teseményen a mozgásé a főszerep, de 
bőven akadt látnivaló, kóstolni való 
most is. Akinek volt türelme végig 
állni a hosszú, kígyózó sorokat, jog-
hurtot, sajtot, salátát kóstolhatott, 
ill.  az egészséges életmódot hirdető 
standokon nézelődhetett. Az időjárás 
is kegyes volt hozzánk, a felhők el-

vonultak, a nap is kisütött a futás 
idejére. 
 Reméljük, jövőre még többen kedvet 
kapnak, és együtt futhatunk iskolánk 
sikeréért, ill. egészségünkért!  
Köszönjük mindenkinek az idei neve-
zést!

Kovács Gáborné (Gyöngyi néni) 
és Takácsné Mezei Erzsébet

Kutatók éjszakája

2019. szeptember 27-én a fizika szak-
körös tanulói hagyományaikhoz híven 
újra meglátogatták az egyetemek cso-
dálatos és színes világát. Az ELTE 
természettudományi karán és a BME 
informatikai bemutatóin vettek részt. 
Nagyon érdekes és színvonalas előa-
dások és fizikai kísérleti bemutatókat 
láthattak, egyben rálátást is arra, 
hogy honnan hová kell megérkezni, ha 
egyetemekre szeretnének majd járni. 
Köszönet a 8.a oszt. szülői segítségét 
valamint az informatika és fizika ta-
nárok segítségét a szervezésben.

         

Pillanatképek a Rákoczi Iskolából
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A Dunaharaszti Hunyadi János Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola 7.b 
osztálya a Határtalanul program ke-
retén belül 2019. szeptember 12-13-
14-én Szerbiába látogatott.  Iskolánk 
tanulói az állam támogatásával olyan 
osztálykiránduláson vehettek részt 
a szomszédos országok magyarlakta 
területein, melynek során személyes 
tapasztalásokat szereztek a külhoni 
magyarságról.
Tanulóink az utazást megelőzően elő-
készítő foglalkozáson vettek részt. Dr. 
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős 
államtitkár úr tartott előadást, ame-
lyen az utazásunk során érintett váro-
sokat, azok történelmét mutatta be. 
Diákjaink megismerhették a történel-
mi korok alatt bekövetkezett változá-
sokat a térségben.   A történelmi kite-
kintés kezdetektől napjainkig magába 
foglalta a meglátogatott települések 
fejlődését, és az ott élő népek életének 
alakulását.
Kirándulásunk első úticélja Szabadka 
volt, ahol városfelfedező játék segít-
ségével néztük meg a település neve-
zetességeit. Többek között a városhá-
zát, a Szent Teréz Székesegyházat és 
a Zsinagógát. Innen Újvidékre men-
tünk, ahol elfoglaltuk szállásunkat a 
nagyon szép és modern Európa Kol-
légiumot. A 2015-ben létrejött épület 
nyújt otthont a székvárosban tanuló 
magyar anyanyelvű hallgatók számára. 
Ezt követően került sor a Pétervára-
di Erőd megtekintésére. Idegenvezető 
segítségével jártuk be az erőd terüle-
tét és megtudhattuk többek között 
azt is, hogyan bombázták alulról a 
törököket. Este az erőd lábánál lévő 
Aqua Doria csárdában fogyasztottuk 
el a vacsoránkat, ahol jellegzetes szerb 
ételekből álló tálakat kaptunk. Az 
este fénypontja a „Lélek vagyok, élni 
szeretnék” című monodráma megte-
kintése volt Tiszakálmánfalván. Tóth 
Péter Lóránt Radnóti díjas versmondó 
nagyon megható és megrendítő emlé-
kestjén vettünk részt:
Másnap, Újvidék nevezetességeinek 
megtekintése után Bács vára felé vet-
tük az irányt. A várból már csak az 
egykori lakótorony maradt épen, mely-

ben csigalépcsőn feljutva gyönyörű ki-
látás nyílt a tájra. Innen Zomborba 
mentünk, ahol a Magyar Polgári Ka-
szinóban fenséges halászlével vártak 
minket. A zombori szállás elfoglalását 
követően megnéztük a város neve-
zetességeit: a múzeumot, az ortodox 
templomot és a városházát. Este a 
Magyar Polgári Kaszinó Épületében 
találkoztunk a helyi magyar gyerekek-
kel, akiknek kis ajándékkal kedves-
kedtünk. Iskolánk diákjai nagyon jól 
összebarátkoztak a helyi gyerekekkel 
a közös, vidám zenés est alkalmával. 
A nap zárásaként, éjfélkor elsétáltunk 
a helyi burekeshez, hogy megkóstoljuk 
a frissen sütött jellegzetes szerb ételt.
Az utolsó nap délelőttjén a gyerekek-

nek volt lehetőségük egy kis szabadidő 
eltöltésére Zomborban. A szállás el-
hagyása után indultunk Bezdánba. A 
második világháborús emlékmúzeum-
ba megtudhattuk, hogy a múzeumot 
a batinai ütközet emlékére a szovjet és 
partizán erők állásainak helyén építet-
ték fel. Innen Horvátországon át jutot-
tunk el Batinába, ahol az emlékműtől 
meseszép kilátás tárult a szemünk elé.
A három nap alatt rengeteg élmény-
ben volt részük a tanulóinknak, sokan 
nem is akartak még hazajönni. A jó 
hangulat, a finom ételek, a változatos 
programok és a magyar vendégszeretet 
tették színessé és emlékezetessé ezt a 
kirándulást.

Baló Dorottya
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November 17. vasárnap
15:00-19:00 Kulturális gála műsor az 
Észak-magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetsége szervezésében

November 19. kedd
20:45 DMTK – Budafok II. NBII-es 
felnőtt férfi kosárlabda mérkőzés
November 22. péntek
17:00 Baktay Ervin Gimnázium sza-
lagavatója
November 23. szombat
9:30 Taekwondo verseny a Magyar 
Taekwondo Szövetség szervezésében
November 24. vasárnap
9:00-18:00 Nádor Asztalitenisz Kupa 
a Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért 
Közhasznú Egyesület és a DMTK 
szervezésében

November 30. szombat
9:30-17:00 Happy Kids Karate gye-
rekverseny a DMTK szervezésében
December 6. péntek
20:30 DMTK – MAFC Martos NBII-
es felnőtt férfi kosárlabda mérkőzés
December 8. vasárnap
11:00 DMTK – Dabasi KC VSE U23 
NBII-es felnőtt férfi kézilabda mér-
kőzés
13:00 DMTK - Dabasi KC VSE férfi 
ifjúsági III. osztályú kézilabda mér-
kőzés

DUNAHARASZTI
SPORTCSARNOK

2019-ben a DMTK Tenisz Szakosztály 
két csapatot indított a Magyar Tenisz 
Szövetség bajnokságában és a sikeres 
szereplés eredményeként történetének 
egyik legsikeresebb évét zárta. 
A bajnokság két fordulóból - tavaszi 
és őszi - álltak. A két csapatban össze-
sen harminc nevezett játékosunk volt, 
akiknek 90%-a egyben Dunaharaszti 
lokálpatrióta, a maradék 10% pedig 
környékbeli lakosokból tevődött össze.
Első számú csapatunk az OB III. férfi 
bajnokságában indult, a kettes csapa-
tunk pedig a megyei másodosztályban. 
Kimagasló játéktudás és csapatjáték 
jellemezte mindkét csapatunkat, így 
az összes mérkőzésüket megnyerték 
az őszi fordulóban. Egyes csapatunk 
Esztergom mögött a második lett, de 
így is kvalifikálta magát jövőre a má-
sod osztályba (OB2). Kettes csapa-
tunk pedig megnyerte a bajnokságot, 
s így felkerült a megyei első osztályba. 
Ennek eredményeképp sikerült a 
Szakosztály életében azt a bravúrt 
végrehajtani, hogy a következő idény-
től mindkét csapatunk magasabb osz-
tályban versenyezhet. 
Ezeknek a sikereknek köszönhetően, 
valamint hogy minél több saját neve-
lésű játékosunk a versenyeken is ka-
matoztathassa megszerzett tudását, 
jövőre még egy csapatot indítunk a 
bajnokságban!
A felnőttek mellett az utánpótlás is 
szépen fejlődik a kitartó edzésmunká-
nak köszönhetően, szép eredményeket 
értek el több korosztályos versenyen.

Mind felnőtt és mind ifjúsági játéko-
sainknak is biztosítva van az edzés le-
hetőség, nyáron 4 db salakos pályán, 
télen pedig a fűtött sátorban 2 db pá-
lyán, csodálatos környezetben hódol-
hatnak teniszszenvedélyüknek.
Bizakodva várjuk a tavaszi megmérette-
téseket és a teniszt szerető játékosokat. 

DMTK Tenisz Szakosztály

Tenisz
Bravúrosan szerepeltek 
teniszjátékosaink 
a bajnokságban
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 A ŠKODA SUPERB modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 
5,6- 8,5 l/100 km, CO2 kibocsátása: 148- 192 g/km.

www.skoda.hu

MEGÚJULT 
 ŠKODA SUPERB

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 egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 
Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen 
és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
www.porschem5.hu | 06 1 421 8220

Az Év Autója már volt.
Most övé az év ajánlata?

www.volkswagen.hu

A Passat és Passat Variant Business modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,1-6,4 l/100 km, 
CO₂-kibocsátása: 135-168 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek 
megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában 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 egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői 
szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsik 
illusztrációk, extra felszereltséget tartalmazhatnak. Az akció 2018. június 5-től 2019. április 30-ig érvényes. Jelen hirdetés 
nem minősül ajánlattételnek, részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

Passat és Passat Variant Business modellek kimagasló 
felszereltséggel, akár 1 400 000 Ft árelőnnyel.

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

Pxxx_VW_Passat_SAJTO_180x130_Porsche_M5.indd   1 2019. 02. 15.   14:43
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Autóinkat 
felkészítettük 
a télre.

Volkswagen Polo, Golf és Jetta, valamint ŠKODA Fabia 
és Octavia modellek most téligumi-szettel

A kép illusztráció. 
Az akcióban résztvevő gépkocsikról 
érdeklődjenek kereskedéseinkben. 
Az akció a készlet erejéig tart.

GyőrBudaPest Tatabánya Porsche
Centrum
Budapest

Bentley 
Budapest

SzegedM5
1238 Budapest, 

Szentlőrinci út 
Tel.: 421-8100

info@porschem5.hu
www.porschem5.hu


