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Az ár tartalmazza: a jelzett közlekedést, megnevezett szállást megadott ellátással, transzfereket, magyar
idegenvezetést Az ár nem tartalmazza: stornó- és utasbiztosítást, fakultatív programokat, reptéri illetéket,

hajóút esetében kikötői illetéket és kötelező borravalót, esetleges vízumot

Mediterrán pillanatok - Genoa - Marseille - Barcelona - Genoa 

                                          09.26-29.  repülő+hajó, belső kabin, teljes ellátás                184.000 Ft/fő 

Mediterrán ékkövek - Genoa - Marseille - Palma de Mallorca - Ibiza - Naples - Livorno - Genoa 

                                          09.27-10.05.  busz+hajó, belső kabin, teljes ellátás              301.000 Ft/fő 

Görögország-Izrael - PIRAEUS - At Sea - Limassol - Haifa - Ashdod - At Sea - Patmos - PIRAEUS 

                                          09.01-08.  repülő+hajó, belső kabin, all inclusive                 377.000 Ft/fő 

Kanári-szigetek és Madeira - Savona - Marseille - tengeren - tengeren - Arrecife - 
St.Cruz de Teneriffe - Funchal - tengeren - Malaga - tengeren - Civitavecchia/Róma - Savona 

                                              10.03-14.  repülő+hajó, belső kabin, teljes ellátás                     1.390 €/fő 

Genovától Amszterdamig: Genova - Barcelona - Valencia - tengeren - Cadiz - Lisszabon - 
Leixoes - tengeren - Saint Peter Port - Brugge - Ijmuiden/Amszterdam 

                                              05.26-06.05.  repülő+hajó, belső kabin, teljes ellátás                1.790 €/fő 

Észak-Európa ékkövei - Kiel - Koppenhága - Helsinki - Szentpétervár - Tallinn - Kiel 

                                              06.08-15.  repülő+hajó, belső kabin, teljes ellátás                     1.249 €/fő 

Az Arab-öböl kincsei - Dubai - Abu Dhabi - Sir Bani Yas Is - Muscat - Khasab - Dubai 

                                             11.29-12.07.  repülő+hajó, belső kabin, teljes ellátás            277.000 Ft/fő 

Karibi szépségek - Miami - San Juan - Charlotte Amalie - Nassau - Ocean Cay - Miami 

                                         11.29-12.08.  repülő+hajó, ablakos kabin, teljes ellátás         387.000 Ft/fő 

Varázslatos Antillák - Fort de France (Martinique), Pointe-a-Pitre - Castries -Bridgetown - 
Port of Spain - Saint George - Kingstown - Fort de France 

                                             12.06-15.  repülő+hajó, belső kabin, teljes ellátás                 531.000 Ft/fő 

Ír körutazás látogatással Észak-Írországban

                                               04.30-05.07.  repülő, hotel 3*, reggeli                                    319.900 Ft/fő 

Stavanger és a Prédikálószék - csoportos dél-norvégiai utazás a pünkösdi hosszú hétvégén

                                               06.08-11.  repülő, hotel 3*, reggeli                                         159.000 Ft/fő 

Az aranykupolák városa, Moszkva

                                               06.14-18.  repülő, hotel 3*, reggeli                                          152.500 Ft/fő 

Madeira tavasszal             05.19-26.  repülő, hotel 3*, reggeli                                          283.300 Ft/fő 

Szicília                                 05.21-28.  repülő, hotel 3*, reggeli                                          209.700 Ft/fő 

Délnyugat-Franciaország – a középkor szerelmeseinek II.

                                               05.10-18.  repülő, hotel 3-4*, reggeli                                      291.890 Ft/fő 

A balti államok és Szentpétervár

                                               05.18-31.  repülő, hotel 3-4*, reggeli                                      361.700 Ft/fő 
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DUNAHARASZTI HÍREK

Részlet Dr. Szalay László polgármes-
ter ünnepi beszédéből.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Dunaharasztiak!
Évről évre megemlékezünk március 
15.-én az 1848-49 forradalomról és 
szabadságharcról.
Mindannyian fel tudjuk eleveníteni a 
forradalom eseményeit, és ma Magyar-
országon, ha az utcán megkérdezünk 
valakit március 15.-ről, valószínűleg 
nem találunk senkit, aki legalább Pe-
tőfi, Vasvári, Kossuth, Görgey, Bem 
nevét ne tudná megemlíteni. Ismerjük- 
még, ha vázlatosan is- a történelmet és 
már tudjuk a végkifejletet is. Ezért csak 
vázlatosan eleveníteném fel az esemé-
nyeket és inkább kis fantáziálásra szel-
lemi kalandozásra invitálnám önöket.
A párizsi forradalom után, 1848 márci-
us 13-án a császárvárosban, két nappal 
később, Pesten Petőfi és a forradalmi 
ifjúság vezetésével robbant ki forrada-
lom. A hír 14.-én ért Pestre.
Kossuth ezt kihasználva Bécsbe uta-
zott, elérte az udvarban Batthyány La-
jos magyar miniszterelnök kinevezését, 
aki hat nappal később megalakította 
kormányát. A bécsi forradalmat követő 
napon Pozsonyban lázas törvényhozó 
munka kezdődött.
A hosszú és vontatott ügymenetéről 
híres diéta mindössze három hét alatt 
tárgyalta és szavazta meg a magyar po-
litikai rendszert alapjaiban megváltoz-
tató áprilisi törvényeket. 
A törvénycsomag új közjogi helyzetet 
teremtett biztosította a magyar ország-
rész polgári demokratikus fejlődését; 
lényegében rendi államból parlamentá-
ris állammá, alkotmányos monarchiává, 
alakította Magyarországot. A napok-
ban érdekes cikk került a kezembe.
Írója Hermann Róbert, a mi lett volna, 
ha kérdéskörét és a magyarok és osztrá-
kok elvesztegetett 18 évét feszegeti.
Kevesebben tudják, hogy a magyar po-
litikai vezetés 1848 augusztus végétől 
folyamatosan és több alkalommal tett 
békeajánlatot ellenfelének. Ezt Bécs 
egyre durvábban utasította vissza. Et-
től eltérőbb lett a helyzet 1849 tavaszán. 
A magyar tavaszi hadjárat sikerei után, 
amikor kiderült, hogy a császári királyi 
hadsereg nemhogy nem tudta legyőzni 
a honvédsereget, hanem egyenesen alul-
maradt vele szemben. Olyan hadászati 
egyensúly jött létre, ami egyértelműen 
a magyaroknak kedvezett.
Lényegében eljött az a helyzet hogy 
védekező helyzetben megnyertük a 
háborút.
Ebben a helyzetben a császárság három 

dolgot tehetett volna Hermann szerint. 
Folytatja a kilátástalan harcot, külső 
segítséget kér, vagy békét köt, kiegyezik 
a magyarokkal.
Tudjuk, hogy a második lehetőséget 
választotta. I. Miklós orosz cártól kért 
segítséget. 
Ha az Orosz intervenció bekövetkezése 
utáni helyzetet, és a későbbi történése-
ket nézzük, megállapítható, hogy Auszt-
ria hosszútávon pireuszi győzelmet ara-
tott. Ferenc József kormánya önnön 
gyengeségét vallotta be akkor, amikor I. 
Miklós orosz cártól kért segítséget. 
Elkötelezte magát egy nagyhatalom 
mellett. A katonai diktatúra és azt kö-
vető abszolutizmus nem megbékélést, 
hanem társadalmi ellenállást hozott 
Magyarországon.
Később Ausztriának a német egységgel 
kapcsolatos álmait is el kellett vetnie.
1860 után az udvar kénytelen kelletlen 
egyezkedni kényszerült a Magyarokkal.
1867-ben a kiegyezéskor szinte mind-
az megvalósult, amit 48-ban akartunk, 
egyedül a hadügy és a pénzügy kérdése-
iben kellett engedni a 48-ból.
Az osztrákok és mi is veszítettünk így 
18 évet, kezdhettük újra az egészet, 
egymásra utalva. 
Ennél rosszabban az osztrák kormány 
akkor sem járhatott volna, ha 1849-ben 
megegyezik velünk.
És itt lehet feltenni a kérdést mi lett 
volna, ha már 1849-ben békét köt 
ahelyett, hogy orosz segítséget kér.
Nincs megtorlás, nincsenek aradi ki-
végzések, Batthyány Lajost szabadon 
bocsájtják. 
Nincs emigráció, a volt honvédeket nem 
sorozzák be, a honvédsereg egy második 
vonalbeli védelmi erővé válik, a Kossuth 
bankókat nem semmisítik meg, hanem 
forgalomban hagyják. Magyarország 
részt vállal az Osztrák államadósságból.
Új felelős kormány alakul, amely tár-
gyalásos úton rendezi a vitás kérdéseket
I. Ferenc Józsefet megkoronázzák.
Létrejön az Osztrák-Magyar Monarchia.
Görgeiből a vegyésztan professzora 
lesz a pesti egyetemen. Kossuth talán 
visszamegy újságot írni. Egységes vá-
munió jön létre. 
Tizennyolc év nyomorúságát, kudarcait 
lehetett volna elkerülni. 

Hölgyeim és Uraim!
Miért is szemezgettem ebből a cikkből?
Egy szónok mindig megkísérel párhu-
zamot vonni egy ünnep, egy múltbeli 
esemény kapcsán a jelen valóságával. 
Ez vagy sikerül, vagy nem.
A történelem az élet tanítómestere. Bár 

a történelmi realitásokon kívül a szelle-
mi gyakorlat fikció és feltételezés, az ol-
vasmány, és azt is tudjuk, hogy a törté-
nelemben” a mi lett volna ha?” kérdést 
felesleges feltenni.
Mégis érdemes gondolkodni rajta. Az 
alternatívákon való elmélkedés hasznos, 
hiszen ebből is tanulhatunk.
A megegyezés, a kompromisszumok a 
megoldások keresése mindig jövedelme-
zőbb, mint a harc, az erő alkalmazása. 
Hosszú távon, mint ahogy a fejtegetés-
ből láthatjuk, jobban szolgálja mind az 
egyének, mind a közösségek érdekét. 
Néha el kell engedni a rövid távú, vagy 
éppen rövidlátó elképzeléseinket. Nem 
csak meghallgatni, figyelni is kell a má-
sikra.
Én ezt tanultam a gondolatmenetből.
Büszke vagyok, hogy olyan városnak le-
hetek a polgármestere, és olyan képvise-
lő-testületnek a tagja, ahol a közéletben 
a párbeszéd, a megegyezés dominál.
Azt gondolom, hogy szerencsés is va-
gyok ezért.
Hiszem, hogy ez az, ami azontúl, hogy 
szolgálja városunk érdekét, nagyban 
hozzájárul a sikereinkhez is.
Úgy vélem, hogy még, ha nagyobb 
energiába kerül is, érdemes és kell is 
szót értenünk egymással. 
Az eltérő vélemény, meggyőződés 
az csak egy olyan kiindulópont, ami 
mentén elindulhatunk a közös pontok 
felfedezésére és céljaink közös megva-
lósítására.
Ha a hírcsatornákat nézzük, láthat-
juk, hogy a világ nem mindig így mű-
ködik. Sok helyütt tombol az erőszak, 
és még most is erőszakkal verik le az 
emberek szabadságvágyát.

Hölgyeim és Uraim!
Kívánom, hogy Magyarországon és itt 
Dunaharasztin is a vezetőink legyenek 
bölcsek, legyen erejük a múlt tanulsá-
gaiból okulni.
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A Képviselő-testület 2019. március 25-i ülése
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelenteket, 
valamint a televízió nézőit. Ismertette az ülés napirendi pont-
jait, melyek a következők:
Sürgősségi előterjesztés: A HÉSZ módosítások partnerségi 
egyeztetésének lezárása.
Dr. Szalay László beszámolt a két ülés között eltelt időszak-
ban történt eseményekről:
1. A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal hatósági ellenőrzést 
folytatott le a Városi Köztemetőben. Az ellenőrzés szemlével, 
adategyeztetéssel és tájékoztatás kérésével valósult meg. A 
közösen tartott helyszíni szemle alkalmával, a temető terüle-
tének bejárása során jogsértést a Hatóság nem tárt fel.
2. A Hidrográd Kft. folytatva az A3 belvízcsatorna rekonst-
rukcióját, megkezdte a belterületi szakasz burkolását. A bel-
vízelvezető medréből kivágandó, jellemzően elöregedett fák 
pótlására az Árok utcai oldalon fasor kerül majd telepítésre.
3. Megkezdődött a „Fogadj örökbe egy fát” fásítási program 
igényfelmérése, lakossági egyeztetések, a fák kiültetését ápri-
lis közepén kezdjük meg.
4. Aszfalt utak kátyúzása elkészült a MÁV-Alsón, a Móricz 
Zsigmond utcában a Piac tér területén, a Határ út – Botond 
utca sarkán, a Táncsics utcában a Rákóczi utcától a Némedi 
út felé, és a Bezerédi utca hátsó részén, a Paál László utcáig. 
Mészköves kátyúzás készült az Alsó-Duna soron, a Ponty ut-
cában és a Sport-szigeti utakon.
5. A csapadék-elvezető árkok tisztítása folytatódik, elkészült 
a Magyar utcától a Temető utcáig terjedő területen, beleértve 
mindkét szélső utcát, a Király utcában és a Nádor utcában.
6. A Temető utca burkolat felújítása és csapadékvíz rekonst-
rukciója folyamatban van, várható befejezés április vége.
7. Befejeződött a Dunaharaszti Rendőrőrs épületének hom-
lokzati felújítása. 
8. Megkezdődött a Hétszínvirág Óvoda kerítésének felújítása, 
lábazati fedköveinek cseréjével. 
9. Folyamatban van a Felnőtt Háziorvosi rendelő módosított 
építési engedélyezési eljárása és a hozzá kapcsolódó HÉSZ 
módosítás.
10. Előkészítés, illetve egyeztetés alatt van a Magyar Kézi-
labda Szövetséggel az iskolai aszfalt vagy beton burkolatú 
kézilabda pályák felújítására szolgáló pályázati lehetősége. A 
pályázat keretében az előzetes tájékoztatások szerint 100%-
os támogatás mellett a meglévő kézilabdapályák műanyag, 
csapadékvíz elvezető rendszerrel kialakított burkolattal kerül-
nének lefedésre, körben 1,1 m magasságú palánkkal, a kapuk 
mögött 6 m magasságú védőháló rendszerrel. A pályázati le-
hetőségre javasolt intézmények: II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola (Rákóczi u. 1-3.), a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola, a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Isko-
la Felső tagozata (Földváry u. 15.), illetve a Baktay Ervin 
Gimnázium.

11. Az óvodákban elvégeztettük az önkormányzatunk által 
finanszírozott hallásvizsgálatokat, az ezzel megbízott fül-orr-
gégész szakorvos hat alkalommal végzett szűrést az intézmé-
nyekben.
Sürgősségi előterjesztés: A Képviselő-testület a Város He-
lyi Építési Szabályzatát párhuzamosan 3 különböző eljárás 
keretében módosította.
1. napirendi pont: A Képviselő-testület elfogadta a Du-
naharaszti Rendőrőrs 2018. évi tevékenységéről szóló beszá-
molót.
2. napirendi pont: A Testület döntött a zöldterületek keze-
léséről és a környezetvédelemről szóló helyi rendelet módosí-
tásáról, melynek lényege, hogy:
-Dunaharaszti város közigazgatási területén az avar és kerti 
hulladék (mindennemű növényi hulladék) elégetése szigorúan 
tilos.
-Tilos vasárnapi napokon
-minden olyan, magánjellegű és magáncélokat szolgáló építé-
si-, bontási- és szerelési tevékenység végzése, 
-minden olyan robbanómotoros, vagy elektromos gép, készü-
lék használata, amely zajjal jár, és a lakókörnyezet nyugal-
mát tartósan, vagy lényegesen megzavarja.
3. napirendi pont: A Képviselő-testület módosította a 
Sport-szigeti Napközis Tábor beruházást érintő döntéseket 
oly módon, hogy a DV Kft. törzstőkéjét megemelte és a vál-
lalkozói szerződés megkötésére felhatalmazta a DV Kft. ügy-
vezetőjét.
4. napirendi pont: A képviselők egyhangúlag nem támo-
gatták a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ által java-
solt átszervezést, miszerint a dunaharaszti általános iskolák-
ba maximálisan felvehető tanulók létszáma csökkenjen.
5. napirendi pont: A Testület az intézményi étkezési térí-
tési díjakat nem módosította.
6. napirendi pont: A Képviselő-testület a bölcsődei gondo-
zási díjat nem módosította.
7. napirendi pont: A képviselők elfogadták a Dunaharaszti 
Városi Könyvtár 2019. évi munkatervét.
8. napirendi pont: A Képviselő-testület 150.000,- Ft támo-
gatást nyújt a „Tüskevár Vad- és Egzotikus Állatvédő Ala-
pítvány” részére.
9. napirendi pont: A Testület elfogadta a folyamatban lévő 
peres ügyekről szóló beszámolót.
10. napirendi pont: A képviselők elfogadták a DMTK 
2018. évről szóló beszámolóját.
11. napirendi pont: A Képviselő-testület elfogadta a Kis-
duna TV 2018. évről szóló beszámolóját.
12. napirendi pont: A Testület elfogadta a Városfejleszté-
si, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2018. évről 
szóló beszámolóját.

Nem halasztható tovább a meder 
kiépítése, ez fakivágással is jár. Az 
önkormányzat a munkák végeztével 
egységes fasorral pótolja majd a nö-
vényzetet.

Az A-3-as csatorna a Petőfi-liget, a 
Rákóczi-liget jelentős része (a Széche-
nyi utcától lefelé, a Munkácsy utca 
alatt húzódó főgyűjtőn keresztül), 
a Bezerédi telep és a Nádor lakóte-

lep (Kinizsi utca felől, a vasúti töltés 
alatt) csapadékvizeit gyűjti össze és 
vezeti el a Duna-Tisza Csatorna felé. 
Szerepe a város vízelvezető rendszeré-
ben megkerülhetetlen. Az elmúlt évek 
nagy esőzései után kialakuló állapo-
tok – amikor a környékbeli lakosok 
azt figyelték, vajon kiönt-e a meder-
ből a víz, elöntve ingatlanjaikat – rá-

Elkezdődött a meder kiépítése az A-3-as 
vízelvezető árok belterületi szakaszán
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mutattak arra, hogy az „Árok” átala-
kítása tovább nem halasztható.
Ezért az Önkormányzat megtervez-
tette a meder kiépítését, támogatásra 
pályázott és nyert, most pedig meg-
valósítja a beruházást. A megfelelő 
űrszelvény kialakítása, a víz gyors és 
biztonságos lefolyása, a meder szak-
szerű és könnyű tisztítása, kotrása 
érdekében annak kibélelésére (kibeto-
nozására) van szükség. Mivel az alá-
mosódott, helyenként kiöregedett fák 
akadályozzák a munkát, ezért azok 
kivágása elkerülhetetlen. Az önkor-

mányzat azonban a munkák befejezé-
sét követően egy új, egységes fasort 
telepít majd az Árok utcai oldalon 
úgy, hogy a vízelvezetés biztonságá-
nak és a zöld növényzet fontosságá-
nak egyaránt meg tudjon felelni. Az 
elvesztett fákat előnevelt példányok-
kal pótolják majd.
A meder kialakítása mellett helyükre 
emelik a megsüllyedt gyalogoshida-
kat, az átvezető közműveket védőcsö-
vekkel látják el és egyéb, szükségessé 
vált munkákat is elvégeznek majd.

Kedves Dunaharasztiak!
Dunaharaszti Város Önkormányzata 
lakossági faültetési programot indí-
tott „Fogadj örökbe egy fát!” néven. 
A program eddig rendkívül sikeresnek 
bizonyult, nagyon sokan jelezték igé-
nyüket, általában több fára is, ezért 
úgy döntöttünk, hogy két facsemetét 
is kaphat egy érdeklődő. A tízmillió 
forintos keret lassan elfogy, de ameny-
nyiben lehetőségeink megengedik, ja-
vasolni fogom a képviselő-testületnek, 
hogy biztosítson pluszforrást a faülte-
téshez. Tehát, amennyiben szeretnék 
a házuk előtti közterületen egy szépen 

terebélyesedő fa felnövekedését végig-
kísérni, írjanak nekünk a muszak@
dunaharaszti.hu címre, vagy hívjanak 
minket az 504-468-as számon! Kol-
légáink kimennek, megbeszélik a rész-
leteket (pl. az adott helyre alkalmas 
fafajta, a fa gondozásának módja).
Mint ahogy meghirdettük, a fa be-
szerzésével, elültetésével kapcsolatos 
minden költséget az önkormányzat 
áll. Az Önök vállalása az lesz, hogy 
vigyáznak a cseperedő fára, gondoz-
zák, felnevelik. 
A fák kiültetése április közepétől vár-
ható.
Tegyük együtt zöldebbé a várost!

Dr. Szalay László polgármester

A Templom utca - Földváry utca – 
Iparos utca útvonal csak egy irányból 
lesz bejárható.
Az elmúlt években több megkeresés 
érkezett a Dunaharaszti Polgármesteri 
Hivatalhoz, mely szerint a Templom 
utca felső-, valamint a Földváry utca 
középső szakaszán egyre több problé-
mát okoz a Hunyadi iskola felső tago-
zatához érkező gépkocsiforgalom, illet-
ve az autósok – sok esetben az itt élők 
érdekeit figyelmen kívül hagyó – par-
kolási szokásai. A hosszabb ideig tar-
tó rendezvények (szülői értekezletek, 
nyílt napok, stb.) alkalmával a szűk 
utcákban hagyják gépjárműveiket az 
ide érkezők, annak ellenére, hogy ren-
delkezésükre áll a templom mellett, a 

Kerkai Parkban kialakított, az iskolá-
tól néhány perc gyaloglásra található 
önkormányzati parkoló. 
A lakókkal történt megbeszélések, va-
lamint a terület képviselőjével, Karl 
József alpolgármesterrel és a képvise-
lő-testület szakbizottságával történt 
egyeztetés után a forgalmi rend alábbi 
megváltoztatását hajtja végre a Pol-
gármesteri Hivatal:
A Templom utca a Fő út felőli behaj-
tással egyirányúvá válik a Földváry ut-
cai kereszteződésig. 
A Földváry utca azon szakasza, amely 
a Templom utcai kereszteződés és az 
Iparos utca között helyezkedik el (az 
iskola mögött), szintén egyirányúvá 
válik, a Templom utcai csomópont fe-

lőli behajtással. Ilyenformán egy kör 
irányú forgalmi rend alakul ki, mivel 
az Iparos utca felső szakasza már egy-
irányú a Fő út felé. 
Az új forgalmi rendet jelző táblák 
egy-két héten belül kihelyezésre ke-
rülnek, kérjük fokozott figyelemmel 
közlekedjenek!

Forgalmi rend változás!

Fogadj örökbe egy fát!
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Vége az avarégetésnek, a vasárnap 
pedig a pihenésé

A képviselő-testület módosította kör-
nyezetvédelmi rendeletét: a további-
akban Dunaharasztin tilos az avar és 
a kerti hulladék elégetése, vasárnap 
pedig tiszteletben kell tartani a több-
ség pihenéshez való jogát.
Városunkban idáig megengedett volt 
a kerti levelek, gallyak elégetése, még-
hozzá pénteki napokon, 17 és 20 óra 
között. Az utóbbi években azonban 
a szemlélet megváltozott: egyre fon-
tosabb a környezetünk – és ezáltal 
egészségünk – védelme. Márpedig az 
avarégetés brutális mértékben szeny-
nyezi a levegőt, a vonatkozó adatok 
egyenesen megdöbbentőek. A nagy 

szennyezést elsősorban a rossz légel-
látás, az alacsony égéshőmérséklet, 
a magas nedvességtartalom okozza. 
Például a növényi részekben lévő szén 
ugyan oxidálódik, de csak részben, 
és szén-dioxid helyett szén-monoxid 
keletkezik, amely kis mennyiségben 
is mérgező. Csak két adat: egy átla-
gos kupac (100 kg) elégetése során 
5-7 kg szén-monoxid, 1,5-5 kg szálló 
por és egyéb, az egészségre rendkívül 
káros anyagok keletkeznek (a témáról 
bővebben: https://www.levego.hu/
egyeb/avaregetes/).
A lakosság túlnyomó többségének ér-
deke, hogy az avarégetést a városban 
a továbbiakban ne tegyük lehetővé. 
Többféle mód van a felesleges növényi 
részektől való megszabadulásra: kom-

posztálás, ingyenes zöldhulladék-gyűj-
tés, komposztáló telepre szállítás, kis 
mennyiségnél akár a kommunális hul-
ladékban történő elhelyezés. Fontos 
kiemelni, hogy a tiltás természete-
sen nem vonatkozik a bográcsozásra, 
szabadtéri sütés-főzésre.
A másik változtatás arra irányul, 
hogy hetente egyetlen nap – a va-
sárnap – a pihenésé, nyugalomé, ki-
kapcsolódásé lehessen. Városunkban 
eddig is tilos volt hétvégén az ipari, 
beruházási jellegű, zajjal járó építési 
munkák végzése. Most ezt kiterjesz-
tette a képviselő-testület a magánjel-
legű építkezésekre is, vasárnapi napo-
kon; tilos lesz ezen kívül minden, a 
lakókörnyezetet jelentősen zavaró zaj-
forrás működtetése, legyen szó akár 
egy körfűrészről, fűnyíróról, zenét 
szolgáltató készülékről. A hét többi 
napján továbbra is lehetséges ezeknek 
a munkáknak az elvégzése.
A képviselő-testület bizonyos abban, 
hogy a túlnyomó többség érdekeit 
szolgáló döntéseket hozott meg. A 
rendelet betartására türelmi időt je-
lölt ki, ez alatt a Polgármesteri Hiva-
tal csak figyelmezteti, még nem bírsá-
golja a szabálytalankodókat.

A Dunaharszti Művészetbarátok Körének tagjai közel 
ötven alkotással vettek részt az „Alföldi Szabad Szalon” 
kiállításán.
A Palóczi kastély nagytermét teljesen megtöltötte a több 
mint 120 alkotás. A megnyitón, március 4-én nemcsak a 
képekből, de az ünnepi műsor dalaiból, verseiből is áradt 
a tavasz üde, kellemes, kedves hangulata. Majd a tombo-
lán a szalon kiállítóinak felajánlott munkáiból sorsoltak, a 
szerencsések nagy örömére. Így hazavihettek egy darabot 

a kiállítás emlékéből.
A negyven alkotó közül Dunaharasztit. Dr. Fertői Elemér-
né Demjén Gertrúd, Dr. Bán Éva, Bánkuti Emese, Becz 
Viktória, Bojtor Márta, Kisfalvi Judit, M. Kaiser Ilona, 
Pósa Mária, Skarupka István, Smidéliusz Anikó  képvisel-
te.
Még be sem fejeződött a tavaszi kiállítás, de már az őszi 
megmérettetésre készül a csapat.

Fajkó Judith

TAVASZVÁRÓ KIÁLLÍTÁS ÖRKÉNYBEN
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„Azt mondd meg nékem, hol lesz 
majd lakóhelyünk, 
Maradunk itt, vagy egyszer majd 
tovább megyünk?”

Április 11. a magyar költészet ünnepe. 
Ez alkalomból, április 9-én, 18 órakor 
zenés estre várjuk mindazokat, akik 
kedvelik Cseh Tamás dalait.  Beremé-
nyi Géza Kossuth-, József Attila- és 
Balázs Béla-díjas magyar író, dalszö-
veg- és forgatókönyvíró, filmrendező 
és Másik János zeneszerző, énekes, 
zenész, Cseh Tamás szerzőtársai, KE-
RESZTBEN JÉGESŐ című műsoruk-
kal tisztelegnek a magyar költészet és 
egykori barátjuk emléke előtt. 
Szintén áprilisban, 21-én, húsvét va-
sárnap délután 17 órakor rendezzük 
meg ünnepi hangversenyünket. A 
Duo Klavi Art és meghívott vendé-
gei ezzel a jutalomkoncerttel zárják a 
2018-19-es évad bérletes hangverseny-
sorozatát.

Május első vasárnapja anyák napja. 
Ez alkalommal Vásári André szoprán 
férfiénekes és zenei kísérete köszönti 
a dunaharaszti édesanyákat. Várjuk 
tehát a közönséget május 5-én, egy 
szép, tavaszi virágillatú vasárnapon, 
anyák napi hangversenyünkre.
Május 16-án, 18 órakor folytatódik 
a „Szalonbeszélgetések” sorozatunk. 
Vendégünk a könnyűzene világának 
egyik ismert kéviselője Völgyesi Gabi, 
akivel Márton Mária író, újságíró be-
szélget.
Megtekinthető kiállítások:
A Békéscsabai Munkácsy Mihály Mú-
zeum elRENDeltetett című, Gubis Mi-
hály békés megyei képzőművész mun-
káit bemutató vándorkiállítása május 
11-ig látható a földszinti szalonokban.  
A kávéházi galériában Mol-
nár Péter fotókiállítása tekint-
hető meg, nyitvatartási időben. 
A Helytörténeti emléktárban állandó 

kiállításunk, a Baktay Ervin Indi-
án-Cowboy Múzeum és emlékhely te-
kinthető meg, előzetes bejelentkezéssel. 
(laffertkuria@laffertkuria.hu  
(06) 20 330 1279)
A József Attila Művelődési Házban 
április 13-án várjuk a kicsiket és na-
gyobbakat egyaránt, hagyományos 
húsvéti játszóházunkba. A progra-
mok között szerepel húsvéti díszek, 
dekorációk készítése, arcfestés, mé-
zeskalácssütés, mesesarok, lufibohóc 
és meseszínház. Mindenkit szeretettel 
várunk! A belépés díjtalan.

AJÁNLÓ A LAFFERT KÚRIA ÉS A MŰVHÁZ PROGRAMJAIBÓL
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Helyismereti sétát szervezünk, hogy fel-
fedezzük Dunaharaszti rejtett értékeit 
Dr. Helméczy Mátyás helytörténész 
kutatásait felhasználva. „A Damjani-
ch utca nyugat-keleti irányú, 600 mé-
ter hosszú utca a Felsővárosban. Első 
nevét – Mező utca – utcakezdeménye-
zésként még az Újharaszti üdülőtelep 
kialakításakor kapta. Ezt változtatta 
az 1930 évi utcanévrendezés Damjani-
ch utcára. A Petőfi utcától induló, a 
Baross utcáig tartó utat négy utca is 
keresztezi: a Deák, Arany, Vörösmar-
ty és a Móra. Fontosságát két tényező 
adja. Az egyrészt az utcában található 
a város orvosi rendelőinek zöme – az 
egyik éppen felújítás alatt -, másrészt 
két felekezetnek is van szép, új templo-
ma a Damjanich utcában temploma. A 
Damjanich és a Vörösmarty utca sar-
kán épült a baptista, míg a Damjanich 
és a Móra utca saroktelkén egy külön 
haranglábbal az evangélikus templom.” 
170 ÉVE HUNYT EL DAMJANICH 
JÁNOS (Staza 1804-1849. Arad) hon-

védtábornok, az 1848-49-es szabadság-
harc hőse. Szerb származása dacára 
a magyar függetlenség ügyének egyik 
legvitézebb védelmezője lett. Az ifjú 
Damjanich 1820-ban iratkozott be a 
temesvári hadiiskolába. Életének 1848 
előtti szakaszáról viszonylag kevés in-
formációval rendelkezünk: ami biztos, 
hogy 1846 során már századosi rang-
ba lépett elő. 1848 tavaszán felettese, 
Haynau Itáliába helyeztette át, mivel 
Damjanich vitába keveredett a ma-
gyar forradalmat szidalmazó tábor-
nokkal, azonban Mészáros Lázár ha-
dügyminiszter hazahívta a tehetséges 
katonatisztet. A híres „vörössipkások” 
élén kulcsszerepet vállalt az 1849-es 
tavaszi hadjárat káprázatos győzelmi 

sorozatában. Damjanich János leg-
szebb győzelmét a nagysallói ütközet-
ben aratta; ez után nyílt stratégiai le-
hetőség az osztrákok által ostromlott 
Komárom felszabadítására. A bátor 
és roppant leleményes hadvezér ekkor 
ért karrierje csúcsára, április 28-án 
ugyanis ideiglenes hadügyminiszteri 
kinevezést kapott. Damjanich János 
a szabadságharc későbbi időszakában 
az aradi vár főfelügyelője, július végén 
pedig parancsnoka lett, mígnem – így 
mentve bajtársait - augusztus 17-én 
a túlerőben lévő cári csapatok előtt 
letette a fegyvert. Bár a tábornoknak 
az oroszok kegyelmet ígértek, sorsa 
felett végül egykori felettese, az ország 
teljhatalmú katonai főparancsnoka, a 
bosszúálló Haynau döntött. A „bres-
ciai hiéna” 12 társával együtt katonai 
vésztörvényszék elé állította Damjani-
chot, mely halállal büntette a szabad-
ságharc hős hadvezéreit. Mint ismere-
tes, a 13 aradi vértanú meggyilkolására 
1849. október 6-án került sor, az ítélet 
végrehajtása során pedig – tekintettel 
arra, hogy Damjanich volt az egyik 
legeredményesebb magyar hadvezér – 
a szerb származású katonát végezték 
ki utolsó előttinek. „Azt gondoltam én 
leszek az utolsó, mert a csatában min-
dig az első voltam. Szegény Emíliám! 
Éljen a haza!”(Ezek voltak Damjanich 
utolsó szavai) Damjanich Jánost – aki 
pályafutása során sohasem szenve-
dett vereséget – titokban Csernovics 
Péter főispán birtokán temették el, 
mígnem 1974-ben földi maradványai 
az aradi tizenhárom emlékhelyére 
kerültek. A múlt sohasem múlik el. 
Mindaz, ami elődeinkkel történt, része 
mai életünknek is, ezért nem létezhet 
társadalmi tisztánlátás és nemzeti 
önismeret a múlt ismerete nélkül. Va-
jon a mai kor emberei értik-e a régiek 
üzenetét?
A Dunaharaszti Városi Könyvtár, 
Dózsa Gy. út 12/b. www.dhbiblio.hu 
és www.facebook.com/dhbiblio várja 
az érdeklődőket. Honlapunkon is 
megtalálják dokumentumkeresőnket 
(teljes körű katalógusunkat). Kér-
jük, hogy töltsék ki – név nélkül - 
igény- elégedettségmérő lapjainkat, 
amelyek a könyvtárban és a hon-
lapon is elérhetők. Segítenek ezzel, 
hogy közösen formáljuk a könyvtár 
jövőképét.
Szívesen ajánlunk érdekességeket és 
kitűnő olvasmányokat:

Peter Wohlleben: ÉRTED A FÁK 
BESZÉDÉT? – Kalandozások az er-
dőben KOLIBRI Gyermekkönyvki-
adó Kft., 2018. Végre itt a várva várt 
tavasz! Gyertek velünk, fedezzük fel 
együtt az erdő állat-és növényvilágát! 
Mit gondolsz, vajon a fák is alszanak 
éjszaka? Hallottál már az erdő inter-
netéről? Szerinted a szajkó vagy a mó-
kus jegyzi meg jobban, hová rejtette a 
téli tartalékait? Fény derül az erdőla-
kók titkaira, megismerheted a szoká-
saikat és mindazokat a trükköket is, 
amelyeket a túlélés érdekében alkal-
maznak. Peter Wohlleben erdész, aki 
több mint 20 éve vezet családi és isko-
lai túrákat az erdőben. Gyerekeknek 
írt művében lenyűgöző megfigyelése-
iről és kutatásairól mesél a kisebbek 
számára is érthető nyelven. Egyedül-
álló ismeretterjesztő könyvét számos 
kvíz és játékos feladat teszi még szó-
rakoztatóbbá. Mindenkinek kívánunk 
hasznos és kellemes „kirándulást”!

Michelle Marly: COCO CHANEL 
ÉS A SZERELEM ILLATA, Buda-
pest: Kossuth, 2018. A már életében 
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is legendává vált francia divatdik-
tátor, Coco Chanel, Gabrielle Bon-
heur (1883-1971) néven látta meg a 
napvilágot. Szülei szegények voltak, 
édesanyja, aki varrónőként dolgozott, 
korán meghalt, apja ezután magára 
hagyta a gyermekeit, mert Amerikába 
ment szerencsét próbálni. Gabrielle-t 
apácák nevelték fel. Hatalmas utat 
járt be addig, amíg híres és ünnepelt 
divattervezőként, a legrangosabb, leg-
magasabb francia körökbe emelkedett 
fel. Miután 1909-ben, Párizsba költö-
zött, először egy kicsiny kalapüzletet 
nyitott, majd a későbbiekben, egyre 
feljebb emelkedve megalapította a 
világhírű Chanel divatházat, amely 
a mai napig mértékadója az úgyne-
vezett, „haute couture”, finom eleg-
anciának. Az ő élettörténetét kelti 
életre a szerző, aki érzékenyen, iz-
galmasan mutatja be főszereplőjének 
szakmai sikerektől hangos életét, ám 
Coco mindezek ellenére, magánéleté-
ben nagyon szerencsétlen és boldog-
talan volt. Életének nagy szerelme, 
Arthur Chapel egy gazdag bankár fia 
volt, akit az asszony mindvégig csak 
„Boy” néven emlegetett. A házas férfi 
beleszeretett Gabrielle-be, és egy hét-
végi, intim együttlétre éppen az asz-
szonyhoz tartott, amikor halálos bal-
esetet szenvedett gépkocsijával. Coco 
sohasem tudta kiheverni szerelmének 
elvesztését, további kapcsolataiban is 
az imádott Boyt kereste. Az asszony 
divatkreációi révén egyre magasabb-
ra emelkedett, bekerült a párizsi mű-
vészvilág köreibe, többek között Pab-
lo Picassót, Igor Stravinskyt és Jean 
Cocteau-t is a barátjának tudhatta. 
A hatalmas rangkülönbség ellenére 
végül igazi lelki társra lelt, amikor 
megismerkedett az emigrációban élő, 
Dimitrij Romanov herceggel, akivel 
sokáig intim kapcsolatot ápolt. A férfi 
hihetetlen gyöngédséggel és szeretet-
tel próbálta megszabadítani kedvesét 
a múltjából föl-föl bukkanó, sötét ár-
nyaktól és mindenben segítette Cocót. 
Hosszas kísérletezés után született 
meg a máig legnépszerűbb, legendás 
illat, a Chanel No 5., amelynek felta-
lálója, Gabrielle úgy érezte, hogy ez a 
leheletfinom, elegáns illat a Boy irán-
ti, múlhatatlan szerelemének a „vilá-
gát” is életre kelti. A divattörténeti 
szempontból is érdekes és értékes élet-
rajzi regény Cocónak állít emléket, 
aki a 20. századi felszabadult, fűzők 
nélkül, megrövidített szoknyában élő, 
elegáns, ám ugyanakkor modern nő 
szimbólumává is vált.

Samuel Bjork: ŐZIKE, Budapest, At-
henaeum Kiadó, 2018 Samuel Bjorköt 
első krimije, a Magányos utazó tet-
te népszerűvé világszerte. A regényt 
mintegy harminc országban kiadták. 
A folytatás, A bagoly röpte szintén 
sikerkönyv lett. A folytatásban újra 
itt a nyomozópáros: Mia Krüger és 
Holger Munch. Mia még nem hever-
te ki egészen az ikertestvére halálát, 
s éppen túl van az elvonón. „Jól meg-
érdemelt” féléves karibi útra készül, 
amikor Holger „belerángatja” őt egy 
újabb rejtélyes ügybe. Karácsony es-
téjén egy idős férfi vezet a hegyek kö-
zött. Egyszer csak feltűnik valami az 
úton a sötétben, a férfinak épphogy 
sikerül lefékeznie. A kocsi előtt a hó-
fúvásban egy kisfiú áll elkékült szájjal. 
Őzagancsot visel a fején. Tizennégy 
évvel később fiatal lány holttestére 
bukkannak az egyik hegyi tóban. A 
lány balettruhát visel. A parton egy 
fényképezőgépet találnak felállítva. A 
helyszínen előkerül az Oroszlánszívű 
testvérek című meseregény egyik ki-
tépett lapja….
Áprilisban Mini Galériánkban LE-
HEL ENDRE: CORPUS kiállítását 
tekinthetik meg.
Április 11-én 10-12.00 DÜHÖNGŐ 
– kisgyermekek beszoktatása – lesz. 
16-18.00 pedig a húsvéti JÁTÉKDÉL-
UTÁN kicsiknek-nagyoknak. Vár a 
könyvtár!
Április 15. 18.00. A Dunaharasz-
ti Környezetbarátok Egyesületének 
szervezésében ezen a hétfői estén ta-
lálkozhatnak - A MÉHNYAKRÁK 
MEGELŐZÉS MÁLYVAVIRÁG 
SZEMMEL - Tóth Icó írónővel; a be-
szélgetés vezető: Kerekes Gabriella. 
Nagyon fontosnak tartják a szervezők, 
hogy jobban megismerjük magunkat, 

a testünket, és igazán tiszteljük azt, 
ami bennünk történik, figyeljük a je-
leket, járjunk rendszeresen szűrések-
re, és hogy még időben megkapjuk a 
megfelelő kezelést, orvosi ellátást. A 
sok szenvedésen keresztülment Tóth 
Icó azt írja, hogy „Sokan írtak mailt, 
jólesik, imát mondanak értem, és gon-
dolnak rám! Nekem most ez jelenti a 
legtöbbet! … „Csak” végig kell menni 
az úton, ami nehéz! Nem tudom köny-
nyen venni…” Várjuk mindazokat erre 
a rendezvényre, akik már végigmen-
tek ezen az úton, vagy éppen az út 
elején állnak. Ezzel a találkozóval sze-
retnénk segíteni abban, hogy ne tabu-
ként kezeljük az életünket befolyásoló 
betegségeket, megpróbáltatásokat.
Április 18-án 18.00 lesz Dr. Reisin-
ger János a „350 ÉVE SZÜLETETT 
REMBRANDT” előadásának máso-
dik része. 
Április 29-én (hétfőn) 18.00 Lukács 
Zsolt folytatja a második résszel 
GHÁNÁról szóló sorozatát. „Ismerje 
meg Afrika másik arcát. Eloszlatom 
a tévhiteket és elkalauzolom Önt egy 
csodás földrészre.  Kezdjük Gháná-
val: Ghána: a legbiztonságosabb Af-
rikai országok egyike - barátságos, 
vendégszerető - örökös napfényben és 
vidámságban telnek a napok. Amiről 
szó lesz: Ghána gazdasága,  - üzleti 
lehetőségek - utazás.” Két eltöltött 
év személyes tapasztalatával invitálja 
Önt is Lukács Zsolt egy barátságos, 
közvetlen bemutatóra. 
Május 2-án 18.00 KOVÁCS GEORGI-
NA: LÉPCSŐFOK című könyvének 
bemutatására várjuk az érdeklődőket!
A II. OLVASÓTÁBORra ( 07.01-
07.05. 8-16.00) lehet jelentkezni – ki-
töltött jelentkezési lappal - május 
6-tól a 3-5. osztályosoknak. Fővédnök 
Dr. Szalay László polgármester. Ol-
vasni szerető és olvasni kevésbé szere-
tő, de érdeklődő gyermekeket hívunk 
egy hét kötetlen együttlétre a Du-
naharaszti Városi Könyvtárba, ahol 
a „meglepetés-művész” segítségével 
különleges könyves-kalandtúrára vál-
lalkozunk. Szülői engedélyt is kérünk.
Kérjük, hogy rendelkezzen adója 1%-
ról könyvtárunk javára!
Rendelkező nyilatkozat a befizetett 
adó egy százalékáról a kedvezménye-
zett adószáma:16794601-2-13 Duna-
haraszti Városi Könyvtár 2330 Duna-
haraszti, Dózsa Gy. út 12/b.
Köszönjük Almási Imre és mások 
könyv-, újságajándékát! - A Dunaha-
raszti Városi Könyvtár munkatársai.
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Angol versenyek

A hagyományoknak megfelelően 
az idén is megrendeztük az iskolai 
angol szavalóversenyt, melyet feb-
ruár13-ra hirdettünk meg. A felső 
tagozatos diákok közül több mint 
30 fő jelentkezett. Az értékelésnél a 
zsűri - iskolánk tanárai - nemcsak a 
helyes kiejtésre figyelt, hanem a ki-
fejező előadásmódra. A verseny na-
gyon izgalmas és szoros volt, ezért 
több kategóriában is megosztott he-
lyezések születtek. 
5. évfolyam  
I. Adamcsik Fruzsina  5.b
I. Halász Barna 5.b
II. Licsájer Ákos 5.b
III. Berencsi Bence 5.c
III. Katkó Zsófia 5.b
6. évfolyam  
I. Ilyés Domonkos 6.b
II. Miskolci Noel 6.b
III. Horváth Réka 6.a
III.Skrach Viktória 6.c
7.évfolyam  
I. Papp Noémi  7.a
II. Kollarics Milla 7.a
III. Izinger Vivien 7.a
III. Lukasik Luca 7.b
8. évfolyam  
I. Vasadi Vendel 8.a
II. Kovács Domonkos  8.a
III. Tóth Réka  8.b
Az iskolai fordulóról kategóriánként 
két-két tanuló jutott be a február 25-
én megrendezett területi idegen nyel-
vi szavalóversenyre, melyre a sziget-
szentmiklósi József Attila Általános 
Iskolában került sor. Iskolánk diákjai 
nagyon eredményesen szerepeltek: 

5. évfolyam Adamcsik Fruzsina  
I. helyezés
Halász Barna különdíj
6. évfolyam Ilyés Domonkos különdíj
8. évfolyam Vasadi Vendel I. helyezés
Iskolánkban ezen kívül többféle angol 
versenyen is részt vettek a tanulók 
nem akármilyen eredménnyel:
A  Maxim könyvkiadó által szervezett 
TIÉD A SZÓ-TÁR! szótárhasználati 
verseny regionális fordulójából to-
vábbjutott csapat tagjai: 
Izinger Vivien
Szabó Alexandra
Ficzere Gergely
A békéscsabai  Jankay Tibor Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola által 
meghirdetett Országos Angol Tanul-
mányi Versenyen is részt vettünk. A 
szóban forgó verseny helyi fordulóján 
100 pontból 95 pontot ért el a nyol-
cadikos Kovács Domonkos, 90-et Va-
sadi Vendel és 91-et a hetedikes Stósz 
Máté.  Ezekkel a szép eredményekkel 
bekerültek a megyei fordulóra. 
A Titok Angol Levelező tesztverseny 
országos fordulójába maximális pont-
számmal bejutott Kovács Domonkos 
8. a.
Minden résztvevőnek gratulálunk a 
kiemelkedő teljesítményéhez valamint 
tanáraiknak köszönjük  a  felkészítést!

Matek sikerek 

Iskolánk 7.és 8. osztályos tanulói 
ebben a tanévben remekeltek a kü-
lönböző matematika versenyeken. A 
Bólyai Csapatverseny Pest megye 
- délkelet körzeti fordulójában két 

csapatunk is a díjazottak között sze-
repelt. A 8. évfolyamosok között a 
Kovács Domonkos, Kun Norbert, 
Mehlhoffer Tivadar, Vasadi Vendel 
alkotta csapat az 5. helyen végzett, 
míg a 7. évfolyamon Izinger Vivien, 
Papp Noémi, Szabó Alexandra 7.a 
osztályos tanulókból álló csapat a 3. 
helyen végzett. Diákok mellett fel-
készítő tanáruk is elismerésben ré-
szesült. A tanári fődíj odaítélésekor 
a felkészítő tanár versenyző diákja-
inak nagy számát és azok eredmé-
nyességét vették figyelembe. Ezek 
alapján Pest megye - délkelet tanári 
fődíjának nyertese a 2018/2019. tan-
évben: Sárospatakiné Major Márta.
A sikersorozat tovább folytatódott. 
A februárban megrendezett Zrínyi 
matematikaverseny körzeti fordu-
lójában két 8. osztályos tanuló is a 
díjazottak között volt. Kun Norbert 
a 9. helyet, Kovács Domonkos a 6. 
helyet szerezte meg a több, mint 
160 értékelt induló között. Az ösz-
szesített csapatversenyben Kovács 
Domonkos, Kun Norbert, Vasadi 
Vendel 8.a osztályos tanulókból álló 
csapat a 4. helyen végzett. Külön 
öröm számunkra, hogy a csapatver-
senyben csak a 8 és 6 évfolyamos 
gimnáziumok csapatai előztek meg 
bennünket. Szívből gratulálunk a 
szép sikerekhez!

Hírek a Rákóczi Iskolából

 

DUNAHARASZTI HÍREKDunaharaszti - 2019. március10



DUNAHARASZTI HÍREK

Ignatiosz
egy apostoli egyházatya

„Isten búzaszeme vagyok, akit a fe-
nevadak fogai szétmorzsolnak, hogy 
így legyek Krisztus tiszta kenyeré-
vé.”
Ignatiosz idejében a kereszténység 
átlépett a második nemzedék kor-
szakába.  Ő még ismerte az apos-
tolokat, közvetlen tanítványi körük-
höz tartozott. Ignatiosz Antiochia 
püspöke volt. Gyülekezete nagyon 
tisztelte és szerette. Ezt mutatja, 
hogy a theoforosz (Istent hordozó) 
melléknévvel ruházták fel.
Egy alkalommal Traianus császár 
Antióchiában járt. A püspököt 
pogány ellenfelei bevádolták a 
császárnál. mert mint a keresztények 
vezetője, ő volt a legfőbb okozója a 
pogány vallás megrendülésének. Ez 
váltotta ki az istenek haragját, amit 
a város lakói számára a földrengés 
is bizonyított. A császár elfogatta a 

püspököt, aki hitvallóan viselkedett, 
ezért a császár halálra ítélte. Nem is 
akármilyen halára. Bilincsbe verve 
kellet Rómába vinni, hogy ott a 
nép szórakoztatására fenevadak elé 
vessék. A hosszú úton a kegyetlen 
bánásmód és megpróbáltatások kö-
vetkeztében az idős ember majdnem 
meghalt. Útja során sok keresztény-
nyel találkozott, akik elhalmozták 
szeretetükkel, imádságaikkal erősí-
tették. Ő pedig vigasztalta, bátorí-
totta azokat, akik a szenvedése mi-
att panaszkodtak. 
Amikor a hajó Róma kikötőjében par-
tot ért, az agg püspököt szeretett ró-
mai testvérei már várták. Elkísérték 
a cirkusz arénájához, ahová az utat 
megkötözve, fegyveres katonák kísére-
tében tette meg. A hagyomány szerint 
az arénába bátra, felemelt fejjel ment. 
Mindvégig a szenvedő gyülekezetekért 
könyörgött. Teste a fenevadak marta-
lékává lett, csontjait a keresztények 
titokban összeszedték, s hazavitték 
Antióchiába, hogy kedves gyülekeze-
tében temessék el (110 körül). 

Egész életében küzdött a tiszta ke-
resztény tanításért, viaskodott a po-
gányokkal és tévtanítókkal.
Meggyőződése volt, hogy csak a 
mártírhalál által juthat el a Krisz-
tushoz való tökéletes hasonlatosság-
ra. Az életében vallottakat halálával 
hitelesítette.

Varsányi Ferenc

„A Szent Negyven-napnak két jellegze-
tes belső tulajdonsága van: egyrészt és 
elsősorban ez a keresztségre való előké-
szítésnek és arról való megemlékezés-
nek, másrészt pedig ez a töredelemnek 
ideje. Ezért kell, hogy a hívők ebben az 
időben nagyobb buzgósággal hallgas-
sák Isten igéjét, több időt fordítsanak 
imádságra, hogy így készüljenek a hús-
véti misztérium megünneplésére.” (II. 
Vatikáni Zsinat)
Tanácsok a nagyböjti időre
1. Minden napnak saját miséje van – 
menjünk, ha lehet naponta szentmisére.

2. Vegyünk részt az Egyház imádságá-
ban, liturgiájában, s ha tudunk egyéb 
ájtatosságaiban is:
3. Naponta indítsam el magamban 
a reggel folyamán a szándékot a böjt 
megtartására, és a bűnbánatra.
4. A nagyböjti elmélkedések egyik leg-
szebb anyaga a nagyheti szertartások 
szövegeinek, szimbólumainak megisme-
rése. Ezen túl pedig aki képes, jelent-
kezzék a nagyheti liturgikus szolgálatra 
(oltárszolgálat, előkészítés, ének, felol-
vasás stb.), és a szertartások próbáit 
tekintse nagyböjti lelkigyakorlatnak.
5. Az önként vállalt gyakorlatok-
nál fontosabb, hogy állapotbeli 
kötelességeimet elvégezzem. A 
Nagyböjtben a számtalan elhanyagolt 
dolog rendbehozását is megtehetem: 
elmulasztott kötelességeim elvégzése, 
adósságaim rendezése, elhalasztott 
beszélgetések pótlása, levelek 
megírása, tavaszi nagytakarítás, stb.
A nagyböjti idő péntekjein keresz-
tutat végzünk:
15:00 Szent Imre templom (liget) és 
16:15 Szent István templom.
A Szent Három Nap szertartás rendje:
Nagycsütörtök

17:30 Szent István templom
19:00 Szent Imre templom
Nagypéntek
17:30 Szent István templom
19:00 Szent Imre templom
Nagyszombat
16:00 Szent István templom
19:00 Szent Imre templom

Húsvétra készülünk

A kereszténység nagyjai
Dunaharaszti - 2019. március 11



DUNAHARASZTI HÍREK

Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016
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2019. május 4-én a József Attila Mű-
velődési Házban városunkban először 
kerül megrendezésre a borháló szerve-
zésében borfesztivál. Eördögh Kriszti-
nától és Tóth Gábortól kérdezem: Mi 
az a Borháló?

Alapvetően ez egy háló, amibe a bort 
bele tudjuk csomagolni a vásárlóink 
számára, akik a vállukra tudják ven-
ni és így, például biciklivel is eltud-
ják vinni. Komolyan van egy ilyen 
csomagolási eszközünk. De emellett, 
Magyarország legnagyobb bor „fran-
chise” hálózata, ami jelenleg több 
mint 50 üzlettel üzemel, országos le-
fedettséggel.
A Borháló, Szentendréről indult, ahol 
megnyílt az első üzlet 15 féle folyó-
borral két borszerető barát, Katho-
na Krisztián és Elek Márton által. A 
céljuk az volt, hogyan lehetne olcsób-
bá tenni a minőségi borokat a bor-
fogyasztók és borkedvelők számára. 
Ekkor jött az ötlet, le kellene spórolni 
a sok flancot, és nem a külcsínre, ha-
nem a belbecsre tenni a hangsúlyt. A 
csomagolás legyen másodlagos, a bor 
minősége viszont legyen első osztályú.
A megvalósítás nem volt egyszerű, 
mert a borászok eleinte nem szívesen 
tették bele minőségi boraikat műanyag 
palackokba. A vásárlók viszont egysze-
rű és kedvező árú megoldást kerestek 
mindennapi borélményeikhez. Ekkor 
jött a következő ötlet, több boltra van 
szükség ahhoz, hogy nagy mennyiséget 
tudjanak a borkedvelőkhöz eljuttatni, 
így 2013-ban nyitottak meg az első 
„franchise” üzletek. A folyó bor védje-
gye lett a Borhálónak. 
Jelenleg is többféle kiszereléssel dol-
gozunk 1,5l PET, 1,5l Magnum pa-

lack, mellett 2l PET, illetve 3-5-10l 
Bag in Box termékek is szerepelnek 
a portfóliónkban kis és nagy borásza-
toktól egyaránt. Krisztiánék – az ala-
pító - maguk járják folyamatosan az 
országot, felkeresve borászokat, szün-
telenül kóstolnak és kóstolnak, hogy 
csak a legjobb borok kerüljenek a bol-
tokba olyan versenyképes áron, amely 
minden vásárló igényét kielégíti. Rö-
viden: nálunk tényleg más a mÉrték.

Mióta létezik Dunaharasztin?
Üzletünket 2018. április 27-én nyitot-
tuk meg a Dózsa György út 32. szám 
alatt. 

Honnan jött a Borfesztivál ötlete?
Üzletünket folyamatosan fejlesztjük 
a vásárlói igényeknek és a szezona-
litásnak megfelelően. Jelenleg közel 
350 féle bor elérhető nálunk, ami mel-
lett kiegészítő termékeket is árulunk: 
pálinkákat, kézműves sört, pezsgőt, 
100% kézműves gyümölcslevet, ször-
pöt, borlekvárt, kézműves csokoládét, 
gabko chilit, boros kiegészítőket. Nyi-
tásunk óta sikerrel 2-3 heti rendsze-
rességgel szervezünk borászok, pincé-
szetek által vezényelt borkóstolókat, 
ahol a résztvevők számát sokszor li-
mitálnunk kell a hely befogadó képes-
sége matt.  
Mivel idén leszünk 1 évesek, ismer-
jük a vásárlóink igényeit, ezért arra 
gondoltunk, hogy ünnepeljünk együtt 
egy nagy születésnapi Borfesztivállal. 
Budapest közel van, de mégis kényel-
mesebb a Dunaharaszti és környéki 
lakosok számára, ha itt helyben tu-
dunk tartani egy minőségi, korlátlan 
borkóstolót. 

Kikkel és hogyan dolgoztak együtt a 
projekt magvalósítása során?
A szervezés során sok segítséget kap-

tunk, illetve kapunk folyamatosan a 
József Attila Művelődési Háztól, azon 
belül is Galó Anitától, a Polgármeste-
ri Hivataltól, itt ezer köszönet Lehel 
Endrének, továbbá a Borháló Köz-
ponttól és a helyi Német Önkormány-
zattól.
Ki szeretném emelni a 22 borászatot 
és a Dantonie Chocolate-ot, akik részt 
vesznek az eseményen.

Mit remélnek az első Dunaharasztin 
megrendezendő Borháló Borfesztivál-
tól?
A legfontosabb célunk, hogy szeret-
nénk egy hagyományt teremteni a 
Dunaharaszti és környékbeli lakosok 
számára, illetve a borkultúrát, annak 
sokszínűségét bemutatni és népszerű-
síteni. Valamint nem utolsó sorban, 
együtt ünnepelni „születésnapunkat”! 
Mindenki számára szeretnénk elérhe-
tő közelségbe hozni minél több bo-
rászatot, pincészetet egy rendezvény 
keretein belül, ahol a korlátlanul lehet 
kóstolni, kiegészítve pogácsával és ás-
ványvízzel. Az idei rendezvényen részt 
vesznek az ország meghatározó borá-
szatai, pincészetei: Áts Károly, Balla 
Géza (2018 év borásza), Bock József, 
Borbély Pincészet,  Dubicz Borászat, 
Degenfeld Szőlőbirtok, Font Pincé-
szet, Günzer Tamás, Hajdú Roland 
Borászat, Istvándy Jenő Pincészete, 
Lisicza Sándor, Lelovits Tamás,  Maul 
Pincészet, Mészáros Borház, Molnár 
Borház, Naár Ferenc,  Nagy és Nagy 
Borászat, Naphegy Pincészet, Szent-
péteri Borpince, Szőke Mátyás, Vesz-
tergombi Pince, Vylyan Pincészet és 
az elengedhetetlen Borháló stand.

Várunk mindenkit szeretettel és fi-
nom borokkal!

Borfesztivál
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DUNAHARASZTI
SPORTCSARNOK

Dunaharaszti Sportcsarnok Programnaptár

Március 11-én, 77 éves korában elhunyt Luttenberger 
Gusztáv, Dunaharaszti első szabadon választott polgár-
mestere, a város díszpolgára.
Tősgyökeres haraszti családból származott, édesapja a 
legendás „Lutyi-kocsma” tulajdonosa, édesanyja Hackspa-
cher Anna, anyai nagybátyja, 
Oberfrank György volt, aki 
választott bíróként szintén 
három cikluson át vezette a 
községet. A helyi kötődés és 
a családi tradíció is kötelezte, 
amikor a rendszerváltozás 
hajnalán elvállalta a koránt 
sem könnyű polgármesteri 
feladatot.
Luttenberger Gusztáv régóta 
meggyőződéses antikommu-
nista volt. Családját – sok 
más sváb iparos, vagy ke-
reskedő családhoz hasonlóan 
– súlyos igazságtalanságok 
érték. Édesapja évekig volt 
szovjet fogságban, majd kocs-
májukat is államosították, 
felesége családját kitelepítet-
ték. Talán ez is hozzájárult, 
hogy 1989-90-ben, helyben 
tevőlegesen is részt vett a de-
mokratikus átalakulásban.
Három cikluson át volt polgármester. Első alkalommal a 
testület döntése nyomán, majd tevékenységét elismerve 
még kétszer közvetlenül is megválasztották Dunaharaszti 
első számú vezetőjének.
Irányításával a képviselő-testület döntései nyomán befe-
jezték a korábban megkezdett gázhálózat kiépítését, tel-
jes körűvé tették a vezetékes víz bekötését és a telefon 
hozzáféréseket minden házba (előtte 6500 lakásból 
mindössze 300-nak volt telefonja).  Létrejött a dunaha-

raszti iparterület, és megvalósult a saját szennyvíztisztító 
mellett a szennyvízcsatorna rendszer is a község túlnyomó 
részén. 
Az elért eredmények nyomán a kormány javaslatára Göncz 
Árpád köztársasági elnök 2000. július 1-én Dunaharasztit 

várossá nyilvánította. A 
városavatón dr. Kara Pál 
helyettes államtitkár adta át 
ünnepélyes keretek között a 
város kulcsát.
2002-ig vezette a várost, ami-
kor – túl egy komoly szívmű-
téten – hatvan éves korában 
nyugdíjba vonult. Még négy 
évig képviselőként tagja volt 
a testületnek, majd végleg 
visszavonult, és csak ritkán 
fordult meg nyilvános esemé-
nyen. 2008-ban, munkásságá-
nak elismeréseként dr. Szalay 
László polgármester Dunaha-
raszti díszpolgára kitüntetést 
adományozta számára.
Luttenberger Gusztáv nehéz 
időszakban lett polgármes-
ter, hiszen a rendszerváltozás 
első éveinek súlyos társadal-
mi gondjai az önkormány-
zatokat is nagy feladat elé 

állították. Dunaharaszti sikerrel vette az akadályokat, és 
elindult a város azóta is tartó sikertörténete. Az ő tevé-
kenysége is hozzájárult ahhoz, hogy napjainkra Dunaha-
raszti az agglomeráció egyik legdinamikusabban fejlődő 
kisvárosa lett. 
Munkásságával örökre beírta nevét Dunaharaszti 
történelmébe. Emlékét megőrizzük. 
Isten nyugosztalja békében!

Búcsú Luttenberger Gusztávtól

2019. április 6. – május 3.

Április 6. szombat
20:00 – 03:00 Kerozin koncert és Retro Disco a Dunaha-
raszti Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület szervezé-
sében
Április 12. péntek
19:00 DMTK Haraszti Sasok - Hernád KA megyei U21-es 
férfi kosárlabda mérkőzés
Április 13. szombat
18:00 DMTK – Dabas KC VSE NB2-es felnőtt férfi kézi-
labda mérkőzés
Április 27. szombat
19:00 Polgármesteri Bál
Május 3. péntek
19:00 DMTK Haraszti Sasok – Miklósi KékRókák KE me-
gyei felnőtt férfi kosárlabda mérkőzés
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Március 15.
Egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk, 
a magyar szabadság szimbóluma. 
Évről évre ünnepélyes keretek kö-
zött tisztelgünk a forradalom nagyjai 
előtt. A történelmi események megele-
venedtek a színpadon, mi nézők is ott 
lehettünk a Pilvaxban, a nyomdában, 
a Nemzeti Múzeum előtt. Bár ismert 
eseményt mutattak be, mégis új élmé-
nyekkel gazdagodhattunk, más néző-
pontból láthattuk a történelem ezen 
napjait. A műsort színesítette isko-
lánk énekkara Zentai Éva vezetésével. 
Az 5. c osztály tanulóit felkészítette 
Serbán Ágnes magyartanár és Vásár-
helyi Gabriella osztályfőnök.

Mozgó planetárium 
Mindannyian szívesen fürkésszük a 
csillagos égboltot és érdeklődünk a vi-
lágegyetemi iránt. A természetismeret 
tananyag egyik legkedveltebb témája 
a világűr, a bolygók,és a naprendszer  
Az idei tanévben egy utazó planetá-
rium elfogadta felkérésünket: a 4., 6. 
osztály tanulók számára természettu-
dományos foglalkozás keretében tar-
tott élvezetes előadásokat. A digitá-

lis planetárium lehetőséget teremtett 
arra, hogy a gyerekek megismerhes-
sék az égbolt jelenségeit és az e mö-
gött húzódó természeti törvényeket. 
A gyerekek így közelebb kerülhettek 
a csillagos égbolt csodáihoz. Bővíte-
ni tudtuk csillagászati ismereteinket 
anélkül, hogy kimozdultunk volna 
iskolánk épületéből és egy varázsla-
tos világba csöppenhettünk. Mind a 
diákok, mind a pedagógusok nagyon 
hasznosnak és élvezetesnek tartották 
az előadást. 

Vargáné Hunya Katalin 
szervező

Szakma Sztárja Fesztivál 
a Hungexpo-n
2019. március 13-án iskolánk hetedik 
osztályosai a Hungexpo-n, a Szakma 
Sztárja Fesztiválon töltötték a déle-
lőttöt a Pest Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereskedelmi és Iparka-
mara szervezésében.
Azért esett a 7. osztályosokra a vá-
lasztásunk, mert jövőre ők pályavá-

lasztás előtt állnak, így 2 pavilonban, 
rengeteg standnál ismerkedhettek 
meg a gyerekek a szakmák legkivá-
lóbb tanulóival. 
Ez a program ugyanis nem hagyo-
mányos fesztivál, hanem valójában a 
szakképzésben tanuló diákok szakmai 
versenyének 3 napos döntője. A gye-
rekek nemcsak passzív nézői, hanem 
aktív résztvevői lehettek a foglalkoz-
tató állomásoknak. 
Kozmetikus tanulók sminkeltek, ké-
szültek lemosható tetoválások, de 
készíthettek saját kezűleg marcipán 
figurát. 
A gyerekek nemcsak a szakmákkal 
ismerkedhettek, de saját szemmel 
meggyőződhettek, milyen remekmű-
vek születnek asztalos tanulók kezei 
között, ha megvan a szakmához való 
alázat, a szorgalom és kitartás. 
Mindannyian azt gondoljuk a gye-
rekeknek hasznos élmény volt ez a 
délelőtt.

Solti Réka, Elek Márta 
és Mohay György szervezők

Pillanatképek a Kőrösi Iskolából
Dunaharaszti - 2019. március16
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A Helen Doron English Dunaharaszti nyelviskolában járt 
Richard Freedmann 

Richard Freedmann a TeenBuzz Radio igazgatója és egyik 
riportere 2019. március 22-én járt nálunk és egy nagyszerű 
élő rádióműsort készített diákjainkkal.
Mintegy 20 kisdiák (5évestől a 14 éves korig) mutatta meg 
angol nyelvtudását az élő rádió show alatt. Ezek a gyere-
kek kicsi koruk óta járnak nyelviskolánkba és tanulják a 
nyelvet támogató, anyanyelvi környezetben. Az eredmény 
lenyűgöző, a módszer hatékonysága vitathatatlan. 
A TeenBuzz a világ egyetlen online rádiója, melynek el-
sődleges célja a hatékony angol nyelvoktatás támogatása. 
A rádió éjjel-nappal sugároz, és ingyenesen elérhető a világ 
bármely pontjáról; színvonalas zenét és műsorokat szór, 
oly módon, hogy hallgatóit is minél inkább bekapcsolja a 
rádió napi életébe. 
Ennek a programnak a része volt márciusi magyarországi 
látogatás is; Richard több Helen Doron iskolába (Tatabá-
nya, Debrecen, Budapest 18, Budapest 19 és Dunaharaszti) 
járt, ahol riportot készített az iskola diákjaival. 
A TeenBuzz a Helen Doron támogatásával működik, ahol 
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a fiatalok tudják és 
merjék is használni angol nyelvtudásukat. A tizenéves kor-
osztály oktatási programjának része az interaktív TeenBuzz 
rádió, amely rendszeresen tart road-show-kat a világ számos 
pontján, és százszámra készít riportokat diákokkal, akik a 
világszerte ismert Helen Doron módszerrel eljutottak oda, 
hogy társalgási szinten, felsőfokon, beszélnek angolul. 
A módszer nem a klasszikus nyelvtanításra épít, hanem 
támogatja a gyermeki nyelvelsajátító képességet. Tudomá-
nyosan igazolt tény, hogy a nyelvelsajátító képesség az élet-
kor előrehaladtával gyengül, így a Helen Doron iskolák már 
kisgyermekkorban elkezdik az angoltanítást, ezért a kezdeti 
időkben sokan hitték, hogy ez egy „óvodás” módszer, ám az 
igazság az, hogy minden fiatalnak hasznos lehet, így többek 
között a tiniknek is hathatós segítséget tud nyújtani.
Magyarországon közép- és felsőfokú nyelvvizsgák sora bi-

zonyítja, hogy ezzel az izgalmas, kreatív, érdekes és in-
novatív módszerrel tökéletesen meg lehet tanulni angolul. 
Ahol a Helen Doron módszer már régebben jelen van, 
teljesen természetes, hogy a fiatalok így tesznek nyelvvizs-
gát, a TeenBuzz rádió magyarországi látogatása pedig azt 
bizonyítja, hogy már országunkban is beértek ezek a tan-
folyamok. Mivel Magyarországon jövőre már csak nyelv-
vizsgával lehet valaki egyetemi polgár, figyelemre méltó, 
hogy van egy olyan nyelviskola-hálózat, ahol a gyerekek 
már a gimnázium elejére letehetik a közép-, esetleg a felső-
fokú angol nyelvvizsgát. Hallgassátok Ti is!
https://www.teenbuzz.co/teen-talk/

dr. Varga Judit
a Helen Doron English Dunaharaszti nyelviskola vezetője

Amint korábbi, évnyitó írásomban is jeleztem ezeken a hasábo-
kon, az önkormányzat OKOSHARASZTI néven programokat 
indít annak érdekében, hogy elősegítse az innovatív, újszerű 
gondolatok, megoldások elterjedését a városban.
A képviselő-testület februári ülésén úgy döntöttünk, hogy 
együttműködve a Helen Doron Nyelviskolával, felkaroljuk azo-
kat a tehetséges gyerekeket, akik nehéz anyagi körülmények kö-
zött élő családokban nevelkednek, ezért nem tudnak bekapcso-
lódni a nyelvtanulásba 6-8 éves korukban.
Az Önkormányzat átvállalja öt tehetséges, de rászoruló kisisko-
lás gyermek angoltaníttatásának költségeit, a nyelviskola pedig 
ugyanezt vállalja három gyermek esetében.
Döntöttünk arról is, hogy együttműködési megállapodást kö-
tünk a Merlin Ház Nonprofit Kft.-vel. A Merlin haraszti székhe-
lyű és központú vállalkozás, amely városunkban évek óta sikeres 
tevékenységet végez a tehetséggondozás területén. Munkájuk 
hiánypótló, ugyanakkor előremutató, hiszen a jelen és a jövő 
legfontosabb ágazata, az informatika, a programozás, a robo-
tika ismereteit oktatják és adják át a diákoknak, iskolán kívüli 
oktatás keretében. Sikeres rendezvényeikről már többször be-
számoltunk. 
Az Önkormányzat a jövőben elősegíti, hogy a Merlin Ház ran-
gos rendezvényeket (pl. robotika-. programozó versenyek) hoz-
hasson Dunaharasztiba. Elősegítjük, hogy minél több hátrányos 
helyzetű, de tehetséges gyermek vehessen részt a korszerű isme-
retek iskolán kívüli elsajátításában, a városi és távolabb megren-
dezendő versenyeken, a nyári táborokban.

Dr. Szalay László polgármester

Richard Freedmann látogatása 
Dunaharaszti - 2019. március 17
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Hétfőtől  - péntekig 12-15 óra között svédasztalos ebédet kínálunk korlátlan ételfogyasztással: 1790 Ft/fő.

Vasárnap bővített svédasztal, ugyancsak 12-15 óra között: 3100 Ft/fő, gyermekeknek kedvezmény.

Itt a tavasz...

Nyit a terasz!Itt a tavasz...

Nyit a terasz!

Városunkban él a Farkas család, akik-
nek 3 gyermeke az országos snowbo-
ard bajnokságon, szinte minden kate-
góriában, szinte mindent megnyertek, 
vagy legalább felállhattak a dobogóra. 
De kezdjük az elején. a Magyar Snow-
board Szövetség szervezésében létezik 
egy műanyagpályás bajnokság és egy 
havas kupa sorozat. Különböző ka-
tegóriákban zajlanak a versenyek. A 

free style, szabadstílusú megmérette-
tések helyszíne az idén Mátraszentist-
ván volt, remek körülmények között. 
A slalom és a border scross ( ezen a 
versenyen egyszerre többen jönnek le 
a pályán) viadalok az ausztriai Murau 
városában zajlottak, a Kreischbergen. 
Versenyzőink Farkas Róbert ( 7 éves, 
Mese óvoda ), Farkas Katalin (10 
éves, Hunyadi iskola, Csati-part) és 

Farkas Zoltán (14 éves, Baktay Ervin 
gimnázium) ezen a versenyen össze-
sen 10 érmet gyűjtöttek be a „csalá-
di archívumba”. 4 arany, 3 ezüst és 3 
bronz éremmel gazdagodott a gyűjte-
mény. Az érdekesség kedvéért hozzá 
kell tenni, hogy ezen a versenyen még 
egy haraszti fiatal vett rész, Szilágy 
Sándor, aki óriás lesiklásban bronz 
érmet nyert.
A havas versenyeknek talán legszebb, 
leglátványosabb versenye a free ride 
Badgasteinben, ahol érintetlen pá-
lyán, szabad stílusban jönnek le a 
versenyzők. A Farkas testvérek közül 
itt is mindhárman, fiatal koruk elle-
nére, szereztek már érmeket. Edzőjük 
Dibusz István. Gratulálunk.

Snowboard bajnokok
Dunaharaszti - 2019. március18
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Március 15. képekben

14.00 órától
Bojtorján együttes élő koncertje
Majd Hard Steppers 
Nemzetiségi Önkormányzatok 
tánccsoportjai
Napfény tánccsoport
Csocsesz élő műsora
Roky Nagyik
Dance Feeling

17.00 órától
WOLF KATI  műsora
Trambulin Fittnes Dragon
Force Team
Bettina Fitness Iskola,
Cherwood zenekar élő koncert, 

20.00 órától 
Balázs Fecó élő műsor 

a Sport Szigeten
a szánkózó dombnál

Majális
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2019.  február hónapban el-
hunytak neve és életkora 
Boda Jánosné                élt 89 évet
Dr. Laukó Sándorné  élt 69 évet
Dr. Kóti László Józsefné élt 77 évet 
Csenki István József      élt 71 évet
Erdős Gábor                   élt 67 évet
Fazekas Sándorné          élt 85 évet
Hegyi Lajos László         élt 80 évet
Hompó István                 élt 74 évet
Horváth Miklós           élt 54 évet
Károlyi Istvánné               élt 65 évet
Kereszturi Dániel             élt 75 évet
Kiss Istvánné                   élt 68 évet
Körmendi László              élt 78 évet
Májerné Zechner Mária    élt 75 évet
Nagy Gáborné                  élt 90 évet
Orsós Ferenc                    élt 60 évet
Pataki Péter László           élt 70 évet
Péter Istvánné                  élt 71 évet
Rudolf Frigyes                  élt 86 évet
Stankovits Ede                 élt 72 évet
Szirbik Péter Józsefné      élt 82 évet
Vig Sándor                        élt 89 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

MÁJUS 12-ÉN 15 ÓRÁTÓL IDŐSEK NAPJÁT ünnepeljük a Fő úti 
Szent István templomban. Szentmise után a program folytatódik a szomszédos 
plébánián; ha a közlekedés gondot okoz, szívesen elvisszük gépkocsival. A KA-
RITÁSZTÁBOR AUGUSZTUS 5-9. (hétfőtől-péntekig) 7-16.00 tart. Szeretettel 
várjuk mindkét programra az érdeklődőket! Szent Erzsébet Karitász

FELHÍVÁS  INGYENES  PROSZTATASZŰRÉSRE!
A korábbi, sikeres vizsgálatokhoz hasonlóan 2019. tavaszán is ingyenes proszta-
taszűrésekre kerül sor Dunaharasztin.
A szűrővizsgálatokat Dr. Török Péter urológus főorvos tartja, az önkormányzat 
támogatásával, a Damjanich u. 23. sz. alatti rendelőben,
2019. április 30-án, május 7-én és május 14-én 17 órától.
Emlékeztetőül: a korábbi szűrések alkalmával a 10%-ot meghaladta azok aránya, 
akiknél elváltozás derült ki, és további vizsgálatok váltak szükségessé; ez is iga-
zolja a szűrések jelentőségét, fontosságát. 
Kérjük tehát városunk férfilakosságát, különösen a 45 év feletti korosztályokba 
tartozókat, saját egészségük érdekében egy évben egyszer feltétlenül vegyenek 
részt a szűrővizsgálaton!
Az idejében felfedezett prosztatarák gyógyítható!

Dr. Bereczki Péter, egészségügyért felelős alpolgármester

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 februárban születettek 
névsora
Lakos Helén  02. 04.
Rafael Kira Ramóna 02. 04.
Tamás Botond  02. 04.
Bákai Máté Krisztián 02. 05.
Halasi Noémi  02. 05.
Szebelkó Benjamin 02. 07.
Tóth Alexander  02. 08.
Kocsis Kendra  02. 09.
Kovács Abigél  02. 10.
Hálik Róbert Sándor 02. 11.
Meszéna Máté  02. 11.
Török Marcell  02. 11.
Sárvári Rozina  02. 12.
Leéb Emma Alexa 02. 15.
Tihany Balázs  02. 15.
Jeremiás Benjámin 02. 19.
Kovács Eszter  02. 19.
Blazevic Mihály  02. 20.
Bodnár Zalán  02. 20.

Közélet

Köszöntjük a 90 éves
Gémesi Józsefné
Györgyi nénit
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DUNAHARASZTI HÍREK

CSOMAGOLÓKAT,
GÉPKEZELŐKET KERESÜNK
2 műszakos (12 órás) munkarendbe a Prologis ipari parkba, 

valamint Alsónémedi raktárba

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐT
Céges buszokkal a bejárás megoldott.

Keresünk még a 23. kerületbe egyéni bejárással

RAKTÁROSOKAT FESTÉKRAKTÁRBA
Felvételi interjú 2019. április 4. csütörtök, 13.00 óra,

Dunaharaszti, Táncsics Mihály u. 2., József Attila Művelődési Ház. 

Érdeklődni: 06 70 342 1653
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www.delfinuszodatechnika.com

e-mail: delfinuszoda@yahoo.com POLIKARBONÁT fedések

                 Vegyszerek és vízforgató berendezések 
        Épített és föld feletti medencék tartozékai
Automata porszívók, vegyszeradagolók, hőszivattyúk
 

2330 Dunaharaszti Fő út 43.    Tel: 30/3883 861        30/9431 557

 NYITVA TARTÁS: Hétfőtől - Péntekig  09 -18 óraig,  Szombaton:  08 - 13 óráig

 delfinuszodatechnika és síkölcsönző
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Felföldi Szabolcs mesterünk a ta-
valy  decemberben megrendezett 
UWSKF Kempo Világbajnokságon A 
kategóriás Full kontaktban ezüstér-
met szerzett. A döntőbe jutásért a régi 
motoros Gulyás Zsolttal kellett meg-
mérkőznie aki egy régi-régi nemzetkö-
zi eredményekkel lévő ketrecharcos. 
Szabolcs le is győzte pontozással, vi-
szont a döntőben alul maradt a szin-
tén többszörös Kempo Világbajnok, 
Profi ketrecharcos, birkózó olimpikon 
Adrian Preda személyével szemben. 
- Meg vagyok elégedve a teljesítmé-
nyemmel. Ha összeszámoljuk azt 
hogy az 5. és a 8. mérkőzés volt az 
enyém, akkor kitűnik az, hogy 1 
óra leforgása alatt 6 menetet kellett 
bunyóznom. Irtózatosan kemény volt.  
Következik a március 15-17-én meg-
rendezendő Juhász Ferenc emlék-
verseny Kempo Világkupa, ahol egy 
másik versenyzőnk Gulyás Dáni-
el fog ringbe lépni Full kontaktban.   
Vár miránk még egy Karate Maraton 
március 30-án Szigetszentmiklóson, 

amit a klubunkból szintén ketten fog-
nak  megcsinálni Szabolcs és Dávid.   
Április 28-án mesterünk, Felföldi 
Szabolcs indulni fog a Spártai 
Gladiátorok tornáján nehézsúlyban 
.Ez a gálák gálája lesz a magyar 
sporttörténelemben, mivel még soha 
sem rendeztek ekkorát Magyarországon. 

Drukkolunk Szabolcsnak, hogy jobb 
eredményekkel térjen haza a gáláról. 
Aki ki akarja próbálni, vagy fejleszteni 
akarja tudását azt szeretettel várjuk: 
Dunaharaszti Kempo Sport Edzőterem 

Dunaharaszti Fő út 47.
(a Felföldi-Guminál) 
Edzések:
hétfő 8.30
kedd 5.00 
szerda 17.00 
péntek 17.00 
szombat 8.30 
Dunaharaszti Kempo Sport

Kempo Hírek! 

 

 

ahol a legtöbb a tapasztalat

5 éve újult meg a DMTK Tenisz Szakosztályának vezeté-
se, és egy csapásra hatalmasat javult a sportélet a tenisz 
klubban. Korábban temettük a dunaharaszti teniszt az 
utánpótlás hiánya miatt, ma pedig működik a tenisz suli, 
sok a fiatal, szorgalmasak, tehetségesek, városunk hírnevét 
is öregbítő, szép eredményeket érnek el a különböző szintű 
nemzeti bajnokságokban.
Legutóbb pedig a veterán sportolókra is gondoltak, a 65 
év felettiek részére írtak ki páros versenyt. A vetélkedésre 
8-an neveztek, köztük a szakosztály legidősebb szépkorú 
játékosa, Réti (Reinwalth) Jani bácsi is, a maga 86 évével. 
Fiatalok figyelem!, mit tesz a sportszerű életvitel.
A két csoportba sorsolt „versenyzők” közül - mindenki 
mindenkivel párba kerülve - a legtöbb gémet megnyert első 
2-2 helyezett jutott a „final fourba”, ahol hasonló módon 
küzdöttek meg a helyezésekért. Itt aztán igen szoros ver-

sengésben végül Hargitai Péter és Kovács István nyerte a 
legtöbb játékot, így ők kapták az aranyérmet, és a többi-
ekkel együtt a vezetőség jutalmait, gratulációit.
Csak reméljük, hogy ez a senior bajnokság hagyomány te-
remtő, és jövőre - talán még többen - hasonlóan jó han-
gulatú viadalon ismét megmérkőzhettünk, bizonyítva, 
hogy tart még az egészségünk, a kondíciónk, amelyért hét-
ről-hétre teszünk is az edzéseken.

 

Senior verseny



ILYEN AUTÓKRA 
MÁS IS NYUGODTAN 
GARANCIÁT VÁLLALNA!
 

Semsei Erzsébet, használtautó-értékesítő
Porsche M5

Mi az arcunkat is adjuk autóinkhoz: a Das WeltAuto sikere a bi  za-
lomra épül. Alaposan leellenőrzünk és bevizsgálunk minden autót, 
amelyet átveszünk, ezért pontosan tudjuk azt is, hogy mit árulunk. 
Nem csoda, hogy háromféle garanciát is vállalunk a kínálatunk-
ban szereplő járművekre. Mint ahogy ügyfeleink elégedettsége 
sem véletlen vagy esetleges, hiszen valóban azt kapják, amit venni 
akartak. Ha szeretne Ön is biztosra menni, válasszon minőségi, ga-
ranciákkal rendelkező használt autót a Das WeltAuto kínálatából! 

KERESSEN MINKET!
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8148, www.porschem5.hu

K-WELT-WELT-014-19_Sajto_180x130_M5.indd   1 2019. 03. 19.   14:36:13

Az ajánlat kizárólag a meghatározott modellekre érvényes 2019. június 30-ig 
vagy visszavonásig. További részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben!
A képen látható autó extra felszereltséget tartalmazhat.

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

Haszonjárművek

Crafter.
Korszakváltás az áruszállításban.  
• első-, hátsó- vagy összkerékhajtással
• akár 177 LE-s dízel motorral
• Dobozos, Platós vagy Alváz kivitelben

www.vwh.hu

Crafter 

+ Gold csomag:

1 700 000 Ft + áfa 

árelőnnyel!

K-VWHA-VWHA-030-19_Crafter 180x130_M5.indd   1 2019. 03. 19.   14:19:23
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www.dunaharaszti.hu

TULAJDONOSOKAT
   KERESÜNK,
 AZONNALI KEZDÉSSEL.

ŠKODA OCTAVIA MODELLEK KÉSZLETRŐL.

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 befolyásolják. A kép illusztráció. A készletről elérhető modellekről és a további részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. 

A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-156 g/km.

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421-8221 | www.porschem5.hu

T-PIAH-M5-012-19 M5 SKODA_Octavia_178x266.indd   1 2019. 02. 08.   16:48:29
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