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STEPUTAZÁSI IRODA

DUNAHARASZTI HÍREK

Már 21 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

Eng.sz: U-000972

AJÁNLATAINK EGYÉNI UTAZÁSSAL
Porec
08.24-31. hotel 2*, félpanzió
07.20-27. apartman, önellátás
Umag
08.03-10. apartman, önellátás
Crikvenica
06.23-30. hotel 3*, félpanzió
Rab-sziget
07.30-08.06. 3 fős stúdió, önellátás
Paralia
08.31-09.07. 4 fős apartman, önellátás
Sarti
07.20-27. hotel 4*, félpanzió
Montenegro
07.24-28. hotel 4*, félpanzió
Szlovénia, Portoroz
07.06-13. hotel 4*, all inclusive
Bulgária, Napospart
07.20-27. 4 fős stúdió, önellátás
Bibone
07.20-27. 5 fős stúdió, önellátás
Lido di Jesolo
Ár tartalmazza: megnevezett szállást, megadott ellátással
Ár nem tartalmazza: sztornó- és utasbiztosítást, üdülőhelyi díjat

113.500 Ft/fő
74.475 Ft/fő
66.950 Ft/fő
181.929 Ft/fő
39.900 Ft/fő
30.900 Ft/fő
85.800 Ft/fő
114.900 Ft/fő
75.800 Ft/fő
52.475 Ft/fő
53.980 Ft/fő

CSALÁDI REPÜLŐS AJÁNLATAINKBÓL VÁLOGATVA
KISZÁMOLTUK ÖNÖKNEK A TELJES RÉSZVÉTELI DÍJAT
2 FELNŐTT ÉS 2 GYEREK (2-12) RÉSZÉRE

08.20-27. repülő, apartman, önellátás
Rodosz
395.200 Ft
08.02-09. repülő, hotel 3*, félpanzió
Kréta
573.600 Ft
09.02-09. repülő, apartman, önellátás
Korfu
458.480 Ft
08.13-20. repülő, apartman, önellátást
Zakynthos
478.680 Ft
08.29-09.05. repülő, apartman, önellátás
Karpathos
547.198 Ft
06.29-07.06. repülő, hotel 4*, félpanzió
Kefalónia
716.184 Ft
06.12-19. repülő, hotel 5*, all inclusive
Egyiptom, Hurghada
637.840 Ft
08.13-20. repülő, hotel 4*, all inclusive
Tunézia
582.800 Ft
06.16-23. repülő, hotel 5*, all inclusive
Törökország
682.464 Ft
07.05-12. repülő, hotel 5*, all inclusive
Észak-Ciprus
759.405 Ft
06.28-07.05. repülő, apartman, félpanzió
Dél-Ciprus
606.950 Ft
07.23-30. repülő, hotel 4*, all inclusive
Albánia
613.578 Ft
Az ár tartalmazza: repülőjegyet, illetéket, megnevezett szállást megadott ellátással, magyar
asszisztenciát,transzfereket, stornó biztosítást. Az ár nem tartalmazza: utasbiztosítást, fakultatív
programokat, esetleges vízumot

Ajánlatkéréseiket az info@steptravel.hu e-mail címen vagy a
06-24/531-500-as telefonszámon várjuk!
Honlapunk online szolgáltatásai: biztosítéskötés,egyéni
szállásfoglalás, autóbérlés, kiválasztott utazáshoz ajánlatkérés.
E G Y Ú T TA L B I Z T O N S Á G B A N.

Az EUB Zrt. Utasbiztosításai irodánkban köthetők

Bőr

gyógyászati
magánrendelés

SZEMÉLY ÉS
KISTEHERAUTÓK
JAVÍTÁSA

Dr. Garay Géza bőrgyógyász-kozmetológus főorvos

Bejelentkezés: 06 70 557 5352
Általános bőrgyógyászat
Esztétikai bőrgyógyászat, kozmetológia
Anyajegy
Rendelési idő: Hétfő: 15:00-20:00-ig
Kedd, Csütörtök: 9:00-12:00 és
15:00-20:00-ig
Szerda(műtéti nap): 8:00-14:00-ig
2330, Dunaharaszti, Kossuth L. u. 91.
Dunaharaszti- Felső HÉV állomásnál. Bejárat a HÉV parkoló felől,
valamint a Kossuth Lajos utca felől a Revital Center épületében.

ERIKA
info@erikavirag.hu
2330 Dunaharaszti
Fő út 17.
06 24 470 230

AUTÓKLÍMA JAVÍTÁS
ÓZONOS KLÍMATISZTÍTÁS
ELÉRHETŐSÉGÜNK:
Taksony, Alkotmány utca 1-3.

www.ml-car.hu

VIRÁG

Tel.: 06 20 220 6059
E-mail: ml-car@ml-car.hu
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Hírek a városunkból
Megújuló Tulipán tér

De! Felbuzdulva az Önök lelkesedésén, és megrészegülve a tavaszi virágzástól, elhatároztuk, hogy folytatjuk!
Ha anyagi lehetőségeink megengedik,
már idén ősszel, de jövő tavasszal biztosan. Addig is neveljék, vigyázzák
örökbefogadott csemetéjüket!
Dunaharaszti Város Önkormányzata
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Fákat ültet, cserjét, sövényt telepít az
önkormányzat a Tulipán térre.
A Tulipán tér a Rákóczi-liget közepén helyezkedik el, és már 1906-ban,
a liget parcellázásakor kialakították.
Szép, hangulatos belső útjai, terebélyes fái, a közepén álló régi kereszt
közkedveltté teszik a városnegyed
lakói körében. Növényzete azonban
részben elöregedett, részben pótlásra szorul. Az önkormányzat ezért 19
db hársfát, 1 db platánt, valamint
390 db cserjét és sövényt ültettetett
ki a térre, jelentősen növelve ezzel a
zöldfelületet. Kérjük a környék lakóit,
hogy továbbra is óvó gondoskodással
vigyázzanak a Tulipán térre!

Kedves Dunaharaszti
Zöldbarátok!
A „Fogadj örökbe egy fát!” programunk nem várt, hatalmas sikert hozott, rengetegen jelentkeztek, több
száz fát fogunk kiültetni május első
napjaitól kezdve a városban. Az erre
szánt keretet menet közben megnöveltük, de már az is elfogyott, így a program első szakaszát lezárjuk. Kérjük, ne
adjanak be újabb igényeket, mert azokat most már nem tudjuk teljesíteni.

Átadás előtt a Knézich utcai
játszótér

Az Önkormányzat az előző évben vásárolt meg egy ingatlant a Knézich és
a Nyárfa utca sarkán, a Hétszínvirág
Óvodával szemben, kifejezetten azzal
a céllal, hogy a területet parkosítja,
fákat ültet és játszóteret épít. Korábban is volt egy játszótér az utcában,
ám azon az ingatlanon valósult meg
a város egyik jelentős beruházása, az
új bölcsőde épülete. Akkor dr. Szalay
László polgármester ígéretet tett arra,
hogy pótolják a beépített játszóteret.
Ezt támogatta a Képviselő-testület
is, így megtörtént a vásárlás, majd a
terveztetés és a kivitelezés, az új játszóteret néhány héten belül birtokba
vehetik a gyermekek és szüleik. A
játékok elhelyezése, a növények telepítése, az öntözőrendszer kiépítése
mellett, kapcsolódó beruházásként
parkolókat is építettek. Az új közösségi teret kamerával is védik majd, a
játszótér pedig zárható lesz.

Teljes erejével támogatja az
Önkormányzat a rendőrség
munkáját
Mit tesz a város vezetése a közbiztonság érdekében?
Tisztelt Dunaharasztiak!
Az utóbbi években érezhetően javult
a közbiztonság városunkban, mind a
vagyon, mind a személy elleni bűncse-

lekmények száma csökkent. A rendőrség a napokban számolta fel azt a
betörőbandát, amelynek számlájára
írhatóak az elmúlt hónap nagy figyelmet kapott esetei.
De mit tesz önkormányzatunk annak érdekében, hogy Dunaharasztin
biztonságban érezhessük magunkat? Azon túl, hogy komoly támogatásban részesítjük a Polgárőrséget
(külön köszönet Fényes István elnök
úrnak és minden polgárőrnek áldozatos munkájukért), megnöveltük a
közterület-felügyelet létszámát, és
maximálisan támogatjuk a helyi rendőrséget is.
Miből áll ez a támogatás? A helyi
rendőrőrs az önkormányzat ingatlanát használja (ingyenesen) hosszú
évek óta, az épületet éppen most
újítottuk fel. Az önkormányzat három-négyévente járőrautót vásárol,
hozzájárul a benzin- és a telefonszámlához is. Biztosítjuk az informatikai rendszert, fenntartjuk és folyamatosan fejlesztjük, bővítjük a
rendőrség által üzemeltetett térfigyelő kamera – rendszert. Két szolgálati
lakást is rendelkezésre bocsátottunk,
ezekben négy fiatal rendőr talált otthonra, így sikerült őket a városban
tartanunk (komoly probléma, hogy
a magas ingatlanárak miatt nehezen
tudnak letelepedni nálunk a rendőrök).
Mindezeken túl április végi ülésén
a Képviselő-testület úgy döntött,
hogy ismét megújítja azt a szerződést az illetékes rendőri vezetéssel,
ami alapján támogatjuk (kifizetjük)
a túlszolgálatot, a szabadidejükben
járőrözést vállaló rendőrök (és saját
közterület-felügyelőink) munkáját.
Mindent megteszünk tehát azért,
hogy növeljük a rendőri jelenlétet a
városban. A rendőrség és az Önkormányzat vezetése között az együttműködés példaértékű, a feladatokról
folyamatosan egyeztetek Király András kapitány úrral és Farkas Péter
őrsparancsnok úrral.
A közbiztonság megteremtése elsősorban a rendőrség feladata, de komoly részt vállal ebből a munkából
önkormányzatunk is. Erőinket pedig
meghatványozza az együttműködés,
én ebben hiszek, ezért dolgozunk a
jövőben is!
Dr. Szalay László
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Veszélyeshulladék gyűjtési
akció Dunaharasztin
2019. május 18-án (szombaton)
08 h-tól-12 h-ig

Elkészült a Temető utca
felújítása

Tisztelt véleményező
Partnerek!

Visszakapták a közlekedők a Temető
utcát – bár csak néhány olyan nap
volt csupán (a szőnyegezés időszaka), amikor a járműveknek el kellett
kerülniük a beruházással érintett útszakaszt. A kivitelezők példás szervezettséggel és gyorsasággal végezték el
a munkát, amelynek során 830 méter
útszakasz újult meg átlagban 6 méter szélességben, a Földváry utcától
a vasúti átjáróig. Az Önkormányzat
felújíttatta a Baktay Ervin utca becsatlakozó szakaszát is, a Mese Óvoda előtt. Az út kétoldali szegéllyel
és padkával, valamint a vízelvezető
rendszerrel együtt épült meg. Az
óvoda előtt egy kerékpártárolót is elhelyeztek.
A beruházás mintegy 150 millió forintos költségének több, mint 60%át pályázati forrásból, a fennmaradó
részt pedig saját kereteiből valósította meg az Önkormányzat.
A tervek szerint még az idei évben
új burkolatot kap a Móricz Zsigmond
utca is, és a járdaépítési programot
is folytatják, a kijelölt célterület a
Némedi út déli oldala és az Andrássy
út (szintén a déli oldal).

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a város Településrendezési Terveinek módosításáról döntött.
A tervekről és a véleményezésükkel
kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról a www.dunaharaszti.hu honlap „Dunaharasztiról” címén belül a
„Partnerségi Egyeztetések” címszónál
tájékozódhatnak.
Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben
résztvevők körét, hogy a tervmódosítással kapcsolatban 2019. május 16án (csütörtökön) 16.00 órakor lakossági fórumot tartunk, melynek helye:
Dunaharaszti, József Attila Művelődési Ház klubterem.
Dunaharaszti 2019. április 26.
Tisztelettel.
Dr Szalay László
A VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁS
UTOLSÓ IDŐPONTJA:
2019. május 24.
2019. május 16-án (CSÜTÖRTÖKÖN) 16.00 ÓRAKOR LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK, MELYNEK HELYE: DUNAHARASZTI,
JÓZSEF ATTIL A MŰVELŐDÉSI
HÁZ KLUBTEREM

Dunaharaszti Város Önkormányzata
szervezésében ingyenes lakossági veszélyes hulladékgyűjtésre kerül sor.
Begyűjtés helyszíne: Sport-sziget
(egykori vasudvar területe)
A gyűjtés során leadható hulladékok:
gumiabroncsok, savas akkumulátorok, fáradtolaj, használt étolaj, olajos
flakonok, a háztartásokban használt
festékek és hígítók, fakonzerváló szerek, korrózióvédő anyagok, háztartási tisztítószerek és vegyszerek, a különböző gyógyszerek, kozmetikumok,
száraz- és gombelemek, fotóvegyszerek, higanytartalmú hulladékok (pl.
rossz hőmérők, fénycsövek), növényvédőszerek és irtószerek, valamint
mindezen anyagok göngyölegei.
A gyűjtés során leadható elektromos
és elektronikai berendezések:
háztartási kisgépek, információs és
távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos és
elektronikai barkácsgépek, szerszámok, ellenőrző-vezérlő és megfigyelő
eszközök, rádiótelefon készülékek.
Nagyméretű hűtők, hűtőládák, lomok (bútor, műanyag tárgyak) építési-bontási anyagok (szigetelőanyagok,
palák, építési törmelék) átvételére
nincs lehetőség.
Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy
a gyűjtés háztartási mennyiségre vonatkozik (néhány darab, -liter stb.),
a több éve felgyülemlett nagy men�nyiségű veszélyeshulladékot nem áll
módunkban a helyszínen átvenni,
azokat a lebonyolító céggel egyeztetve a telephelyre külön be lehet majd
szállítani.
Hulladék leadására kizárólag dunaharaszti lakosoknak van lehetőségük,
melyet lakcímkártyával kell igazolni.
A gyűjtés rendőrségi felügyelet mellett történik és a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrzik a leadott hulladék fajtáját,
mennyiségét.

IMPRESSZUM
Szerkesztők: dr. Szalay László polgármester. Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2330 Dunaharaszti, Fő út 152., Tel.: 504-450,
e-mail: Dharaszti2000@gmail.com Fotó: Teszár Ákos, szerzők. A kéziratok leadási határideje: megjelenést megelőző hónap 20-a.
Kéziratokat 60 napig őrzünk meg és nem adunk vissza. Hírdetés felvétel: Dharaszti2000@gmail.com. Tel.: 70 225 00 35
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a leadott anyagok szerkesztésére.A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Megjelenik 8500 példányban. ISSN 1589-5874
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A Képviselő-testület 2019. április 29-i ülése
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelenteket,
valamint a televízió nézőit. Ismertette az ülés napirendi pontjait, melyek a következők:
Sürgősségi előterjesztés:
2019. évi közbeszerzési ütemterv módosítása
Napirendi pontok
1. Önszerveződő közösségek 2019. évi támogatása
2. Megállapodás a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági
Koncepció 2019. évre vonatkozó végrehajtásáról
3. Döntés a Dunaharaszti Sportcsarnok büféjének üzemeltetése tárgyában kiírt pályázat ügyében
4. Döntés közbeszerzési eljárás eredményéről
5. Dunaharaszti Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó
éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése
6. Dunaharaszti Város zajvédelmi intézkedési tervének elfogadása a 2017-2019. évi felülvizsgálati ciklusra
7. A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a
Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői
álláspályázatok véleményezése
8. Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban
9. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
10. A laboratóriumi szolgáltatás bővítése
11. A kitüntető díjakról szóló helyi rendelet módosítása
12. Kitüntető díjak adományozása (döntés zárt ülésen)
Dr. Szalay László beszámolt a két ülés között eltelt
időszakban történt eseményekről:
- 2019. április 26-án, pénteken a Temető utca útfelújítása befejeződött. A műszaki átadás-átvételre május 7-én kerül sor.
A felújítással egyidejűleg elkészült a Baktay Ervin utca Mese
Óvodát érintő szakaszának útfelújítása is.
- 2019. április 29-én befejeződtek a Knézich utcai játszótér
építési munkái. A gyepszőnyeg megerősödését követően (2
hét) a játszóteret birtokba vehetik a szülők és a gyermekek.
- Az A3 belvízelvezető csatorna mederburkolása 50 %-os készültségben van.
- Megkezdődött a városban a „Fogadj örökbe egy fát” program faültetési szakasza. 8-10 cm körátmérőjű, faiskolai előnevelt konténeres növények kerülnek telepítésre, többek között
gömbkőris, gömbjuhar, gömbszivarfa, vérszilvafa és hársfa.
A nagy érdeklődésre való tekintettel kérjük a lakosság szíves
türelmét. A beadott igényeknek megfelelően folyamatosan ültetjük a fákat. Az ültetések várható befejezése június végéig
megtörténik.
- Az iskolák, különösen a gimnázium felső tagozataiban tapasztalt „kábítószer-érintettség” miatt úgynevezett városi
szintű Drogstratégia megalkotásán, ezen belül e témában
érintett szakembereink jelenlétével megvalósuló Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásán kezdtünk el dolgozni. Ennek érdekében egyeztetéseket folytattunk a KÖZTES
Átmenetek Nonprofit Kft-vel, amelynek segítségével április
végén és május elején - négy időpontban – a gimnázium jelen témában leginkább érintett négy osztálya részt vesz az
általuk szervezett, Magyarország első és egyetlen interaktív
drogprevenciós kiállításán. Mind a program megszervezésében, mind az útiköltség biztosításában az Önkormányzat
szerepelt vállalt.
- Április 5-én megkezdődött a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat által kiválasztott (nehéz szociális helyzetű) nyolc

gyermek angol tanfolyama a Helen Doron English Nyelviskolában.
- A Felnőtt Háziorvosi Rendelő építése miatti HÉSZ módosítás hatályba lépett, a módosított építési engedély kiadása a
május 6-i hét folyamán várható.
- A Magyar Kézilabda Szövetséggel a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola területén lévő kézilabda pálya felújítására
vonatkozó támogatási megállapodást megkötöttük. (A támogatás intenzitása 100 %-os) A kivitelezés megkezdődött,
befejezés tanév végére várható.
- A Dózsa György út 26. szám alatti önkormányzati ingatlan
(Polgárőrség, Védőnői Szolgálat, szolgálati lakás) külső homlokzati felújítása befejeződött.
- A József Attila Művelődési Ház menekülő ajtóinak cseréje
megtörtént.
- A Millennium utca aszfaltozása megkezdődött.
Sürgősségi előterjesztés: A Képviselő-testület kiegészítette a 2019. évi közbeszerzési ütemtervet a Százszorszép Tagóvoda fejlesztésével.
1. napirendi pont: A Testület idén is támogatta a civil szervezetek tevékenységét összesen 15.000.000,- Ft-tal.
2. napirendi pont: A képviselők jóváhagyták a Pest Megyei
Rendőr-főkapitánysággal kötendő Megállapodást annak érdekében, hogy az idei évben is növeljék a városban a rendőri
jelenlétet.
3. napirendi pont: A Képviselő-testület nyílt pályázat útján
kiválasztotta a Dunaharaszti Sportcsarnok büféjének üzemeltetőjét 1 év határozott időre.
4. napirendi pont: A Testület döntött a „2019. évi útfelújítások
Dunaharasztin” közbeszerzési eljárás nyerteséről, mely közbeszerzés keretében a következő útfelújítások valósulnak meg:
- Jedlik Ányos utca egy szakasza
- Kőrösi Csoma Sándor utca (Csokonai utca és a vasút közötti szakasza) és Határ út (a Táncsics M. utca és a vasút
közötti szakasza)
- Paradicsom-szigeti utcák egy része.
5. napirendi pont: A Képviselő-testület elfogadta a 2018. évre
vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést.
6. napirendi pont: A képviselők elfogadták a Város zajvédelmi intézkedési tervét a 2017-2019. évi felülvizsgálati ciklusra.
7. napirendi pont: A Testület egyetértett Ficzere Noémi Annamária Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
magasabb vezetői beosztásra történő kinevezésével, valamint
Hertlein Ferenc Dunaharaszti Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői beosztásra történő kinevezésével.
8. napirendi pont: A Képviselő-testület megalkotta a 2019.
évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletét.
9. napirendi pont: A képviselők elfogadták a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
10. napirendi pont: A Képviselő-testület a lakosság egészségügyi ellátásának javítása céljából úgy döntött, hogy saját
forrásból megnöveli a város által fenntartott laboratóriumban lefolytatott vizsgálatok (vérvételek) számát, ezzel a várakozási időt a lehető legminimálisabbra kívánja csökkenteni.
Az intézkedés célja az, hogy ne kelljen a szigetszentmiklósi
szakrendelőbe utazni vérvételre.
11. napirendi pont: A Képviselő-testület módosította a kitüntető díjakról szóló helyi rendeletet, majd az utolsó – 12.
napirendi pontnál – zárt ülésen döntött azon személyekről,
akik 2019-ben majd átvehetik a városi kitüntetéseket.
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A kereszténység nagyjai
Ambrosius

Ambrosius 339-ben születet Trierben.
Apja Gallia kormányzója, akinek halála után a család Rómába költözött.
Bár a keresztényüldözés megszűnt. s
már nem a katakombákban, hanem

az újonnan épített templomokban, a
Szent Péter templomban és a Lateráni
bazilikábam tartották az istentiszteleteiket, a város megőrizte a pogány hagyományokat. Különösen az ősi római
családok és pogány papok álltak ellen
a régi vallás betiltására törekvő keresztény császároknak. Meggyőződésük szerint Róma nagysága szorosan
összefügg a pogány istenek tiszteletével. Ezért ápolták a kultuszt az áldozatok bemutatásával és az ünnepségek
költségeit is magukra vállalták.
Ambrosius származása szerint ehhez
az arisztokráciához tartozott, közvetlen családja azonban már keresztény
volt. Az ifjú szívesen foglalkozott a latin klasszikusokkal, különösen Cicero
szónoklatai vonzották. Pályája gyorsan ívelt felfelé. Harminc évesen lett
Észak-Itália kormányzója. A központ
Milánó volt, a nyugati birodalom tulajdonképpeni fővárosa, a császárok
székhelye.

Új templom
A Rákócziligeti templom története
Előzmények: 1944-ben felrobbantották
a ligeti templomot. Azóta voltak
próbálkozások újra felépíteni, de nem
sikerült. 2013-ban összeállt egy férfi
csapat, akik vállalták, hogy az új
templom építését minden velejárójával
lebonyolítják, „vállukra veszik az
ügyet”. Mögéjük állt a család és az
egyházközség képviselőtestülete. Így
kezdődött el a tervezés.
2014. november 21-én tettük le az
alapkövet az építkezés helyszínén,
melyre a Váci Püspök: Dr. Beer Miklós
adta az áldását. 2015 februárjában
nagy összefogással megtörtént a
terep megtisztítása minden előzetes
anyagoktól, például az előző templom
alapjaitól.
2015-ben a lajosmizsei Gomép építési
vállalat elkészítette a templom beton
alapját, melyhez a Dunaharaszti
Önkormányzat 10 millió forinttal járult
hozzá, valamint kaptunk 4 millió állami
támogatást. 2016. év elején elkezdődött
a templom szerkezeti felépítése, amely
56 millió forint volt. Ennek összegét
a hívek adományain kívül a Váci
Püspökség és két eladott ingatlan
fedezte. Még ebben az évben elkészültek
a templom hőszigetelt ablakai, amelyek
kb. 7 millió forintba kerültek.

Ambrosiust lelkiismeretessége, igazságossága, széles látóköre, megnyerő
modora hamarosan népszerűvé tette.
Viharos körülmények között lett Milánó püspöke, jóllehet nem készült erre a
szerepre. Nagy céljai közé tartozott egyrészt, hogy a kereszténységet győzelemre juttassa a pogányság fölött, másrészt,
hogy az egyház önrendelkezési jogát
megőrizze a világi hatalommal szemben.
Püspöksége idején négy császár követte
egymást a trónon, s ő mindvégig őrizte
keresztény meggyőződését.
A lelkipásztor és egyházi író Ambrosius sokoldalú tehetsége nemcsak az
egyházkormányzásban mutatkozott
meg, hanem a lelkipásztorolásban, az
istentisztelet szervezésében, irodalmi
munkáságában és szociális gondoskodásában is. Irgalmas lélek volt, a szegényekért komoly felelősséget érzett.
Nemcsak saját vagyonát, de egyházi
vagyont is áldozott a szegények megsegítésére, rabszolgák kiváltására.
Talán szimbolikus, hogy 397 nagypéntekén halt meg, Milánóban.
Varsányi Ferenc
lesz. A Váci Püspök Úr szeretné, ha
minél előbb elkészülne a teljes templom.
Ehhez nagy anyagi támogatást is ad.
Kedves Dunaharaszti Újságolvasók!
Vannak dunaharasztiak, akik a színes
ablakok elkészítéséhez járulnak hozzá,
vannak, akik a padok egy részét fizetik.
Minden adományért hálásak vagyunk
a közösségünk nevében. Megköszönve
minden eddigi támogatást.
Láng András plébános

Hirdetések

2017-ben felkerült a toronysisak
a kereszttel. Ez év decemberében
kezdődött a templom, a templomtető és
a torony szigetelése és burkolata. 2018.
év elején folytatódott a külső munka,
amely az év végére be is fejeződött.
Közben a beltérben a fűtés előkészítése
történt meg, valamint a villanyszerelési
munkálatok. Elkészültek az ajtók kívül
és belül. Ennek anyagi fedezetéhez
hozzájárult az Önkormányzat újabb
10 millió forinttal, EU-s pályázaton
nyertünk 15 millió forintot, a többit a
Váci Püspökség és a hívek adománya
fedezte. 2019-ben szeretnénk elvégezni
a belső vakolást és a padlóburkolat
elkészítését, valamint a világítótestek
felszerelését, és még amire fedezetünk

Elsőáldozás: 2019. május 5.
10:30 – Szent István plébániatemplom
Bérmálás: 2019. május 12. délelőtt
10:30 Szent István plébániatemplom
Nepomuki Szent János ünnep és
gyertyaúsztatás 2019. május 18. 17:00
Láng András kanonok plébános
aranymiséje
2019. június 30. 9:30 – Ligeti templom
2019. július 7. 10:30 – Dunaharaszti,
Szent István plébániatemplom
Tájékoztatás a személyi jövedelemadó
1+1%-nak felajánlásáról:
-a Magyar Katolikus Egyház technikai
száma: 0011
-a Dunaharaszti Szent István
Templomért Alapítvány adószáma:
18686524-1-13
-a Dunaharaszti „Szent Imre Római
Katolikus Templomért Alapítvány”
adószáma: 18702563-1-13
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JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
A DUNAHARASZTI EVANGÉLIKUS TEMPLOM ÉPÍTÉSÉÉRT
A dunaharaszti evangélikus gyülekezet
örvendetes gyarapodása során kinőtte
1981-ben épült templomát. A bővítéshez ki-ki a maga tehetségével és szolgálatával igyekszik hozzájárulni.
Ezért 2019 június 6-án este 6 órától
jótékonysági koncertet rendezünk a

Laffert Kúriában.
A műsoron a fuvolairodalom klasszikusai csendülnek fel. Bach, Handel,
Stamitz, Mozart, Fauré és Szeligowski
műveiből hallhatnak. Előadja Oncsik
Valéria, az Evangélikus Hittudományi
Egyetem hallgatója és Sziráki György,
a dunaharaszti evangélikus gyülekezet
tagja. Zongorán kísér: Czender Ágnes
és Horváth Cintia, a Dunaharaszti
Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára. A koncert művészeti vezetője

Lehőcz Alexandra fuvolaművész, művésztanár.
Az eseményen belépődíj nincs. Önkéntes adományaikkal a Dunaharaszti
Evangélikus Egyházközség templomának bővítését támogatják!
A rendezvény fővédnökei:
Dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püspöke és
Dr. Szalay László, Dunaharaszti város
polgármestere

Költészet a buszmegállóban
Közeledett április 11-e, a költészet ünnepe, amit mi az iskola kerítésére, bokraira, fáira, ablakrácsaira felerősített,
kartonokra ragasztott versekkel szoktunk ünnepelni. Idén az osztályfőnökünknek, Gregus Mártának ez se volt
elég, mert azt kérdezte tőlünk, hogy
lenne-e kedvünk elárasztani versekkel
a közeli buszmegállókat is. Több mint
tízen igent mondtunk a „gerilla-versragasztásra”.
Mielőtt kiragaszthattuk volna a verseket, rendbe hoztuk a Szent Imre
templommal szemben elhelyezkedő,
lehangoló állapotú megállóhelyeket.
A munka magába foglalta a falak lemosását, a graffitik eltüntetését, a régi

plakátok eltávolítását. A városlakók
örömmel figyelték a munkálatokat, sokan megálltak gratulálni a „szorgoskodó diákoknak”, amivel jelentősen növelték lelkesedésünket.
Majd másnap jött a versek elhelyezése,
felragasztása, végül Szabó Lajos bácsi
visszacsavarozta a műanyagtáblákat,
melyek biztosítják a plakátok épségét.
(Igaz, ekkor tűnt fel, hogy még mindig mennyi eltávolítandó múltnyom
maradt, pedig mi… és igazán, a képek
is bizonyítják.) Aztán láttuk, hogy várakozó emberek olvasgatják a feliratokat… szuper jó érzés volt!
Ez a megmozdulás megmutatta, hogy
környezetünk apróbb változásai is

Újra itt van június első szombatja!
Újra vagabond korzó!
Az idén /06.01./, 9 helyszínen, mintegy négy tucatnyi produktummal találkozhat az erre járó.

Újdonság lesz, hogy a magyar
vöröskereszt véradó-kamionja 11:00
-től, 18:00 -ig várja az önkéntes

9
1
KamillaOptika

szebbé tehetik a hétköznapokat. Csak
fel kell állnunk, és cselekednünk.
- tor- 8/b Rákóczi iskola
véradókat, akik a fellépők által
felajánlott ereklyék, cd-k közül is
választhatnak.
A volánbusz különleges buszszimulátorral várja a kíváncsiakat és bónuszként 23:30-,00:30- és 01:00-tól
járatot is biztosít a főváros felé utazóknak!
A helyszíneken már 14:00 körül elkezdődnek a koncertek, igen erős
felhozatallal, műfajok arzenáljával.
Mint eddig is, a gasztrovonalat a kitűnő ételeken kívül neves borászatok is erősítik.
A képzőművész érát Lehel Endre
fricskái és Czika Balázs Marzel live-act graffitiei képviselik.
Őszinte
tisztelet
és
köszönet
mindazoknak, akik, lehetőségeikhez
mérten segítik az idei vagabond
korzó létrejöttét! Nélkülük csak
lézengő álmodozók lennénk, velük
viszont az öröm hordozóivá válunk
mind, kik ott leszünk.
Vagabond Korzó Egyesület
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
Mikor ezekben a hetekben kinyílnak
a színes és illatos virágok, a város
újra életre kel. A várva várt tavas�szal is folytatjuk helyismereti sétánkat, hogy jobban megismerjük Dunaharasztit. „A Festetics Andor utca
460 méter hosszú, és a Petőfi-ligeten
található. Először a Petőfi-ligeti parcellázáskor 1912-ben került kialakításra. Ekkor még József utca, majd
az 1930-as utcanévrendezéskor József
főherceg nevet kapott. A II. világháború után Kondor György utca lett.
Mai nevét 1991-ben kapta. A Festetics Andor utca az Andrássy út elején
indul és az Árok utcáig tart. Rendezett, fásított utca, takaros, kertes házak szegélyezik.”- írja Dr. Helméczy
Mátyás dunaharaszti helytörténész a
könyvében.
90 ÉVE HUNYT EL FESTETICS
ANDOR, gróf, aki 1857. nov. 26–
án Dunaharasztin született, és 1929.
március 26-án Dunaharasztin hunyt
el; színész, színpadi író. Egyetemi tanulmányai mellett végezte el a Színművészeti Akadémiát 1880-ban. Kolozsváron
bonvivánként
kezdte
színészi pályáját. Itt vette feleségül
kolléganőjét, a csinos Dömjén Rózsát, a színház naiváját. Ezután két
évig Kassán szerepelt, majd 1886ban Nyíregyházán illetve Szegeden játszott, ahol Tolnai Andor néven
lépett fel. Főként kifinomult eleganciával megformált szerelmes és társalgási szerepekben aratott sikert. 1887-től
a budapesti Nemzeti Színház színésze
és titkára, 1894-től igazgatóhelyettese,
1896-tól 1900-ig igazgatója, majd a
vidéki színészet országos felügyelője
lett. Szívvel-lélekkel támogatta színpártoló egyletek, színügyi bizottságok
kialakítását. Sokoldalú művész volt;
színdarabokat is írt és fordított, versei, tárcái jelentek meg különféle újságokban. Az Országos Színészegyesület
dísztagja, a Nemzeti Színház örökös
tagja. 1913-ban vonult nyugdíjba.
Könyvtárunk gyűjteményével, könyvtárközi kölcsönzéssel, országos adatbázis-eléréssel és minőségi szolgáltatásaival várja az érdeklődőket! Címünk:
Dunaharaszti Városi Könyvtár, 2330
Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b.
06-24/531-040,
dhbiblio@dhbiblio.
hu www.dhbiblio.hu www.facebook.
com/dhbiblio. Honlapunkon is megtalálják friss programjainkat, sőt a
dokumentumkeresőben teljes kataló-

gusunkat. Könyvtári válogatásunkat
a figyelmükbe ajánljuk:

Báró Kemény Jánosné AUGUSTA
PATON, ÖNÉLETRAJZI
EMLÉKEZÉSEK, Budapest:
Szépmíves Könyvek, 2018. A memoár
első fele nem Erdélyben és nem a Kemény család ősi fészkében játszódik.
Görögország egyik varázslatos szigetén él a gyönyörű és jóságos görög
asszony, Iréné és egy görögszobor
szépségű, szőke skót régész, William
Paton kicsi leánya, amikor az írónő
még a Szévászti névre hallgat. A görögországi, majd a kalandos vándorlás
éveit bemutató hosszabb fejezet sok
szempontból a Durrell család korfui
éveinek hangulatát idézi, néhány évtizeddel korábbi időzítéssel. A feljegyzések ritka intelligenciájú írójának alkotói tudatosságát jelzi, hogy könyvének
ebben a passzusában egyes szám harmadik személyben beszél magáról.
Talán azért, mert Görögország, Franciaország, Dánia, Anglia és Skócia között csapongó gyermek- és leányéveit
úgy tekintette, mint Kemény János
oldalán eltöltött évtizedei, az Erdély
jó földjébe „rozmaringként” való belegyökerezés nyitányát. A világjáró,
szépséges, fiatal lány első erdélyi útjára a húszas évek elején, bátyja, a daliás John Paton kíséretében kerülhetett
sor, aki a marosvécsi vadászatok egyik
medveölő hőse volt. Hosszabb ismeretség, „véletlenszerű” londoni, párizsi találkozások után 1923-ban került
sor a huszonhárom éves menyasszony
és a hevesen udvarló, húszéves báró
egybekelésére. Kemény Jánosné így ír
a kezdetekről: „Tele volt lelkesedéssel
(mármint János!), és elmondta, az a
nagy álma, hogy védje Erdély magyar

kultúráját és nyelvét.” A világlátott
Augusta megtapasztalta a jó és balsorsot egyaránt. Korán elveszítette
hőn szeretett édesanyját, rokonok
nevelték, akik között megismerte a
szűkkeblűséget és az ínséget is. Látta
a 20. században kialakult ideológiák
roppant veszélyét, és a görög-török
nép egyre feszültebb viszonyát. A sok
szenvedés és küzdelem gyümölcseként
megerősödött, és a bátor asszony
megtanulta, hogy lemondjon a bos�szúról: hogy ne ő akarjon igazságot
tenni a világban. Bölcsen belátta,
hogy nem másokon kell felülkerekedni, hanem saját természetét kell
elsősorban megzabolázni. Persze ehhez a szelíd bátorsághoz a rendkívül
finom intellektus is kellett, amely az
elragadó báróné alaptermészete volt.
A Szebeni Zsuzsa előszavával és sok
fényképpel gazdagított, értékes kötet
sikerkönyv lett. Egy igaz és igazi női
regény egy bölcs asszonyról, amely
egyben az emberség regénye is. A sajtó alá rendezés munkáját Medgyessy
Éva és az értékmentő szenvedélyéről
híres kiadóvezető, Kovács Attila Zoltán végezte, igényesen és pontosan.

Charles Martin: ÁLDÓ ESŐ, Budapest: General Press, 2018. Az író a
tőle megszokott módon nagy bölcsességgel és mély együttérzéssel ír dédelgetett álmainkról, a nap mint nap
megvívandó küzdelmeinkről, a hozzájuk szükséges bátorságról és az erőről,
amelyet egymásból, illetve saját magunkból meríthetünk. Allie-t m
 egan�nyi tragédia sújtja: nemcsak szeretett
családi étterme vész oda, de egy borzalmas autóbalesetben a második férje is meghal. Az asszony már csaknem
elveszti minden reményét, amikor szívének egy igen kedves ember bukkan
fel a múltjából. A Vietnámot megjárt
Joseph évek óta sodródik az árral:
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képtelen feldolgozni mindazt, amit a
háborúban átélt. A magányt, az elszigeteltséget választva egy kis hegyi
kunyhóban éli mindennapjait. Egy
nap azonban egy rettegő asszonyra és
két gyermekére bukkan az erdőben, és
a segítségükre siet. Miután Floridába,
az ott élő rokonukhoz menekíti őket,
útközben egy szörnyű balesetnek lesz
a szemtanúja – a tragédia pedig egyenesen a gyermekkori szerelméhez, Allie-hez sodorja. Amikor Joseph segítő
kezet nyújt az asszonynak, hogy az
étterem újra megnyithassa a kapuit,
úgy tűnik, az egykori szenvedély ismét lángra lobban köztük… De a múlt
utat tör magának, és egy negyvenöt
éves titok azzal fenyegeti őket, hogy
az újrakezdésbe vetett minden reményük és a boldogságuk az enyészeté
lehet.

Nicholas Sparks: MINDEN SZÍVDOBBANÁSSAL, Budapest: General Press, 2018. Hope Anderson nagy
döntés előtt áll. Habár már hat éve él
együtt a barátjával, a férfi még mindig
nem kérte meg a kezét, és a harminchat éves nő nem tudja, mitévő legyen.
A családja Sunset Beach-i nyaralójába utazik, hogy összepakoljon, miután
eladták a tengerparti házikót, és az
ott töltött egy hét alatt akarja átgondolni, merre is tart a kapcsolata. Tru
Walls viszont egy egész óceánt szelt
át, hogy Sunset Beachre érkezzen. A
férfi Zimbabwében született, és ott
is dolgozik túravezetőként, ám most
egy levél ide hívta: találkozóra készül
sosem látott apjával. Tru azt reméli,
az idős férfi segít neki az anyja életét beárnyékoló rejtély megoldásában,
ám az utazás más irányba viszi a sorsát. Amikor Hope és Tru útja keresztezi egymást, olyan erős, egyszeri és
megismételhetetlen szerelem születik
köztük, amely talán örökké tart. Ám

az élet szívszakító döntés elé állítja
őket....Vajon létezik olyan szerelem,
amely túlélheti az idő múlását és a
szív meghasadását?

John C. Lennox: ISTEN ÉS STEPHEN HAWKING, Kolozsvár: Koinónia 2016. A szerző az Oxfordi Egyetem
matematika professzora. „Kirobbanó
sikert hozó bestsellerével – Az idő rövid története – Hawkingnak sikerült
az elméleti fizika homályos világát a
kávéházi disputák tárgyává tennie.
Ebben és a többi művében azt állítja Hawking, hogy a körülöttünk levő
világ precíz komplexitása teljességgel megmagyarázható az univerzum
alapadottságaiból, a tömegből és az
energiából kiindulva, vagy pedig az
univerzum viselkedését leíró törvényekkel, mint amilyen a gravitáció.
Igazán lenyűgöző, hogy beleshetünk
egy nagy elme működésébe, amint
éppen azokat a kérdéseket feszegeti,
amelyeket mi magunk is időről időre megfogalmazunk.”- írja Lennox és
alaposan megvizsgálja Hawking logikáját. Eleven, közérthető nyelven mutatja be érvelésének leglényegesebb
elemeit, majd világosan felvázolja a
legújabb tudományos, illetve filozófiai
módszereket és elméleteket annak bizonyítására, hogy ezek ahelyett, hogy
tagadnánk, egyenesen valószínűsítik
Isten létezését.
Fogadják szeretettel JUHÁSZ ÁGNES VERSÉT:
Vágyaim!
Régi vágyaim
Szép emlékeim
tündökölnek, szüntelen
egy nyári éjjelen!
Mint a madár tova száll, a fellegekben!
(2007. szeptember 6. Juhász Ágnes az
a fiatal haraszti írónő, aki nagysikerű
író-olvasó-találkozót tartott március
7-én könyvtárunkban.)
Májusban MINI GALÉRIÁNKBAN

BUJDOSÓ JÁNOSNÉ POSZTUMUSZ GOBELIN-KIÁLLÍTÁSÁT tekinthetik meg.
Május 9-én 10-12.00 lesz a DÜHÖNGŐ, a kisgyermekek beszoktatása a
könyvtárba.
Május 9-én 16-18.00 a JÁTÉKDÉLUTÁN várja az érdeklődőket.
Változás! Technikai okok miatt
SZEPTEMBER 26-ÁN 18.00 lesz
DR. REISINGER JÁNOS REMBRANDTRÓL szóló előadássorozatának befejező része.
Május 27-én SIMON ANDRÁS, a
híres grafikusművész „EGYVONALBAN ISTENNEL” című könyvbemutatójára és egyidejű kiállítására hívjuk szeretettel az érdeklődőket!
A II. DUNAHARASZTI OLVASÓTÁBORRA ( július 1-július 5. reggel
8-16.00 ) május 3-tól lehet kitölteni
jelentkezési lapot 3-5. diákoknak; szülői engedélyt is kérünk. A jelentkezési lap leadási határideje május 31.
Fővédnök Dr. Szalay László polgármester. Az olvasótábor jellegzetesen
magyar találmány; meglepetés művésszel. A módszerek változatossága
mellett fő elem egy-egy irodalmi mű
megszólaltatása, az olvasott világ ös�szecsengéseinek és eltéréseinek megismerése, a konfliktusok és esetleges
következmények tudatosítása, maradandó olvasmány- és beszélgetési élmények létrehozása. A könyvtár erre
a hétre bezár, a nyilvános működés és
könyvkölcsönzés ekkor szünetel.
KÖSZÖNJÜK A KÖNYVTÁRUNKNAK FELAJÁNLOTT ADÓEGYSZÁZALÉKOT, amely 168.599,-Ft
volt. Ezáltal számítógépparkunk korszerűsítésére laptopot, számítástechnikai eszközöket, kódnyomtatót, a Dühöngőre (kisgyermekek beszoktatása
a könyvtárba) habtapit (színes, hőszigetelt szőnyeg) vásárolhattunk. Köszönjük Nagy Erzsébet könyvajándékát! Kérjük mindazokat, akik könyvet
szeretnének elhelyezni az éjjel-nappal
nyitvatartó könyvkuckóban, hogy
csak akkor tegyék le jó állapotú könyveiket, ha egy sorban elférnek a polcokon. Többet ne helyeznek el, kérjük,
mert az már káosz és senkit sem fog
érdekelni.
Előre jelezzük, hogy JÚLIUS 8-TÓL
AUGUSZTUS
20-IG
RÖVIDÍTETT NYÁRI NYITVATARTÁSsal
működünk! Köszönjük a megértést! A
Dunaharaszti Városi Könyvtár munkatársai.
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AJÁNLÓ A LAFFERT KÚRIA ÉS A MŰVHÁZ PROGRAMJAIBÓL
Gyermekünk jövőképe
- közösen tervez a család -

Új program indul a Laffert-kúriában, amellyel azt szeretnénk elősegíteni, hogy a 13-18 éves gyermekek és családjaik számára a jövő, a továbbtanulás, a pályaválasztás , az
azokra történő rákészülés tervezhető legyen.

Mozgalmas tavasszal, népszerű előadókkal haladunk
a nyár felé a Laffert Kúriában és a Művelődési Házban.
Márciusban, a Kúriában vendégünk volt Malek Andrea, a Költészet napján Bereményi Géza és Másik János
– és lélekben néha Cseh Tamást is felfedezni véltük…
Klasszikus zenei rendezvényeinken kiváló énekművészek, Cereklyei Andrea és Varga Donát fémjelezték
a „Dal diadalát”. Húsvéti hangversenyünkön Kakuk
Balász professzor úr egy ritka, értékes hangszerrel,
a barytongambával ismertette meg a közönséget.
Képzőművészeti programunkon Elekes Gyula kiállításának finisszázsán remek előadást hallhattunk a tűzzománc
művészet rejtelmeiről, fogadtuk Gubis Mihály műveinek
vándorkiállítását a békéscsabai Munkácsy Múzeumból.
Új műtárggyal, egy eredeti amerikai cowboy nyereggel
gyarapodott
Indián-cowboy
múzeumunk.
A Művelődési Házban fellépett Török Ádám és a MINI,
előtte pedig helyi előadóként Nagyi és a BluesRut szórakoztatta a nagyérdeműt. Ismét sikerrel zártuk a hagyományos húsvéti játszóházat, e fórumon is megköszönve
az intézményt munkájukkal támogató szervezetek összefogását. A hétköznapokon is pezsgő élet zajlik falaink
között, jó előre kell termet foglalnia annak, aki szeretné
igénybe venni szolgáltatásainkat. Új, pánikzárral ellátott ajtókat kapott a nagyterem, mely már minden tekintetben eleget tesz a biztonságos rendezvénylebonyolítás előírásainak.
Az előttünk álló hónapban is sztárvendégek érkeznek
a Laffert Kúriába. Lapzártakor Vásáry André lép fel
anyák napja alkalmából. Május 16-án folytatódik a
“Szalonbeszélgetések” sorozatunk. Ezúttal a fiatalabb
közönségnek próbálunk a kedvébe járni: vendégünk
Völgyesi Gabi, az Unique együttes énekesnője. Beszélgetőpartnere Marton Mária, író, publicista. Érdemes
eljönni egy jó kis csütörtök esti beszélgetésre! A belépés díjtalan és kortalan. Mindenkit szeretettel várunk!
Másnap, május 17-én, a Baktay Gimnázium ma már 60
éves diákjának, Frömmel Gyula festőművésznek a jubileumi kiállítását nyitja meg dr. Feledy Balázs művészeti
író. Verset mond Balogh Tibor, hegedűn közreműködik
Valentin István. A kiállítás június 16-ig látogatható.
Május 19-én Matiné előadásra várjuk a kisebbeket, majd
23-25-ig nagyszabású hangszerkiállításnak adunk otthont. Június elsején a Haraszti Balettiskola évzáró gálájával pedig már be is léptünk a (meteorológiai) nyárba.
Mindenkit várunk rendezvényeinken!

Miért fontos ez?
Felgyorsult világunkban nagyon sok kérdés merül fel, sok
döntést kell hoznunk és ezekkel kapcsolatban nincs mindig
elégséges információnk, tudásunk, de felelősségét és halaszthatatlanságát átérezzük.
Milyen kérdések ezek?
- mit tanuljon a gyermek,
- miben tehetséges,
- hogyan segíthetjük ennek kibontakozását,
- hol folytassa tanulmányait,
- miért van az, hogy sokszor azt érezzük, hogy egészen más
nyelvet beszélnek a gyermekeink, mint mi, a szülők,
- mit tehet a család minden tagja annak érdekében, hogy
a jövőkép közösen legyen tervezhető,
- számítógép, okostelefon…mit gondoljuk erről?
Hogyan működik?
Minden csütörtökön 15-19 óra között, előzetes bejelentkezés alapján, a család kap egy időpontot, amikorra elvárjuk
őket. Ezeken a találkozókon megis merkedünk és ezt követően tanácsokat, javaslatokat kaphatnak és új információkhoz juthatnak. A progamon történő részvétel ingyenes.
Aki várja Önöket: Sárközi Zoltán.
Jelentkezés
Személyesen (a József Attila Művelődési Házban, Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 2.) vagy telefonon (06/20 458
6116, ill. 06/24 531),
ill. email-ben: szervezes@laffertkuria.hu

HANGSZERT A KÉZBE !!!
Országjáró zenei játéktér és ismeretterjesztő sorozat
A programsorozat egy olyan ingyenes országjáró hangszerkiállítás, hangszersimogató és könnyűzenei, népzenei, klas�szikus zenei oktatási bemutató egyszerre, amely rendszeres
időközönként más-más városban irányítja rá a fiatal korosztályok figyelmét a zenélésre, a zenélés tanulásának lehetőségeire. A sorozat 2017 tavaszán indult és 27 városban került
megrendezésre az elmúlt két évben, mely idő alatt összesen
76.000 látogatója volt. A program 2019. május 23 – 25. között Dunaharasztira, a Laffert Kúriába látogat.
A Hangszert a kézbe programsorozatot az NKA Hangfoglaló Program támogatásával a Hangszeresek Országos Szövetsége valósítja meg, bevonva a legfontosabb szakmai szervezeteket, legismertebb zenei képzéssel foglalkozó helyeket,
zenetanárokat és előadóművészeket. A sorozat fővédnökei
Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
illetve Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár.
A PROGRAMRÓL
Interaktív hangszerkiállítás elismert szakemberek közreműködésével, kézbe vehető és kipróbálható eszközökkel
népzenei, klasszikus zenei, gitáros, basszusgitáros, dobos,
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billentyűs, énekes és elektronikus zenei témákban, valamint mini stúdiók a kúria teljes földszinti és emeleti kiállítótereiben.
A rendhagyó énekórák, bemutatják a különböző zenei
műfajokban használt hangszerek fejlődésének történetét,
az irányzatok és a stílusok kialakulását és sokszínűségét,
egyben betekintést engednek a zenész élettér és életmód
nagyszerűségébe.
A minikoncertek, a kiállításhoz kapcsolódó játékok és a
fiatal tehetségek és profi hangszeres demonstrátorok mini
előadásai elmélyítik a zenei emlékeket és meggyőzően bemutatják a hangszerrel élés perspektíváit. Bemutatkoznak zenei szakmai szervezetek, médiumok és zeneiskolák.
A Hangszert a kézbe kiállítás csütörtöktől szombatig,
minden nap 8.30-18.00 óráig, ingyenesen látogatható.
Csütörtöktől péntekig szervezett iskolai csoportokat és
óvódai csoportokat fogadnak. Szombaton a szülők és
gyermekek együtt látogathatják a kiállítást.
Hiszünk abban, hogy a zene ugyanúgy megmenthet fiatalokat az elkallódástól, mint a sport, vagy egy jó tanár.
A zenei oktatás területén az elmúlt évtizedekben kifejlesztett jó gyakorlatokat is megismerhetik a pedagógusok és közművelődési szakemberek a program alatt, ami
elősegítheti az érdeklődést a szélesebb körű könnyűzenei,
népzenei és klasszikus zenei oktatás szükségessége iránt.

ELŐTTEM AZ UTÓDOM

vésztanár technikájának tovább-fejlesztéséről. A méhviaszos batikfestés
világörökségi őshazájában, BALIN
való tanulmányairól.
Büszke az Apa a Lányára.
Lánya pedig büszke lehet az Apjára.
Ez így van jól….!!!
Fajkó Judith

KIÁLLÍTÁS
GENERÁCIÓK címmel nyílt kiállítás
a Debreceni Orvostudományi Egyetem Elméleti Aulájában március 24én.
APA és LÁNYA, olajfestményei és selyem batik képei lettek kiállítva.
SKARUPKA ISTVÁN Dunaharasztiból és SKARUPKA Szabó KRISZTINA Szentendréről kapták e megtisztelő lehetőséget.
A kellemes és ünnepélyes megnyitót
követően az alkotók személyes tárlatvezetést tartottak a nem kisszámú
érdeklődőknek. Minden képnek története van, a firtató kérdések tömkelege hosszúra nyújtotta a rendezvényt.
Mindenki örömére!
Volt mit mesélni; Istvánnak az élete
során szerzett élményeiből született
tájakról. Fejlődése során bejárt olajfestési technikákról, ami még most
sem egy „lefutott dolog”.
Krisztinának pedig a példakép mű-

Papp Mariann keresztszemes képkiállítását 2019. május 30-án (csütörtökön) 16.00 órakor Gáll Sándor
intézményvezető nyitja meg a Laffert
Kúria kávézójában. A kiállítás megtekinthető 2019. június 30-ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Minden ami nyomtatás...
Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Nekednyomtatunk.hu
+36 30 871 3016
info@nekednyomtatunk.hu
www.nekednyomtatunk.hu

Menyasszonyi Ruhaszalon
Ha tavasszal vagy nyáron van
az esküvője és még mindig
keresi álmai ruháját, akkor már
ne halogassa a ruhaválasztást.

Hétvégi nyitvatartással és
meseszép ruhákkal várjuk!
Cím: 1213 Budapest,
Hollandi út 17.
Bejelentkezés: 06 30 177 6046
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Rendhagyó kutyaterápiás óra
Ma már a tudomány is bebizonyította,
hogy a háziállatok boldoggá tesznek.
Nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek életében is fontos faktor lehet
a házi kedvenc közelsége. Barátai, lelki társai, játszótársai is lehetnek egymásnak, és a tanulásban is segíthetik
egymást.
Napjainkban egyre gyakrabban visznek állatokat iskolai és óvodai közösségekbe, hogy ezzel is javítsák a csoport légkörét és a gyerkőcök szociális
kompetenciáját.
Nem utolsósorban a tanulási képességeikre is pozitív hatást gyakorol.
Ebből a meggondolásból szerveztük
meg a II. Rákóczi Ferenc 1.b osztályában ezt a rendhagyó kutyás órát,
Pósa Lívia és terápiás kutyája, Bora
segítségével.
Lívia és Bora első sorban kutyakommunikációs tréningeket tart gyerekeknek, de képzett tanító segítségével
bármilyen iskolai órára ellátogathatnak. Egy kis kreativitással bármelyik
órába beilleszthető egy terápiás állat,
legyen az matematika, magyar vagy
testnevelés.
Mivel az 1.b osztálynak ez volt az
első ilyen alkalma, úgy gondoltuk,
legjobb lenne egy csapatépítő foglalkozást tartani nekik. Egyrészt, mert
a közösségre ez pozitív hatással van,
másrészt mert így minden gyereknek
lehetősége van aktívan részt venni a

Gyereknap

feladatokban miközben megismerkednek Borával és az általa megtanult
trükkökkel is.
Minden foglalkozást úgy kezdünk,
hogy köszönünk a kutyának. Ilyenkor
a gyerekek amellett, hogy bemutatkoznak a terápiás állatnak, lehetőségük van megsimogatni őt, így a kezdeti izgalmak is koordinálhatóvá válnak.
Az első feladatban minden gyerek húzott egy kártyát, melyek kutya fejeket
és csontokat ábrázoltak. A tanulóknak ez alapján csoportokba kellett
rendeződniük.
Ezután a csapatoknak egy kirakós darabjait kellett megszerezniük, amiből
közösen egy képet tudtak kirakni. Természetesen mindegyik kép valamilyen
kutyafajtát ábrázolt, így lehetőségünk
nyílt az ismeretek bővítésére is. Minden helyes megfejtésért Bora bemutatott egy trükköt a gyerekeknek.
A következő feladatban a gyerekek kutyaházat építettek magukból, amit aztán Bora kívülről - belülről megcsodált.
Végezetül pedig a tanulók párokban vakvezetőset játszottak, és a
húsvétra való tekintettel tojásokat
kellett gyűjteniük. Amelyik párosnak
sikerült megtalálnia a saját tojását,
feldíszíthették vele Bora tojásfáját
és ezért cserébe megcsinálhattak vele
egy trükköt.
A foglalkozás óta a gyerekek között
többször is elhangzott a következő

2019

Fellépnek
Molliny a bűvész
Lukács Katalin
zengő ABC
Elvarázsolt királyfi
zenés interaktív meseszínház
Dongó
együttes koncertje

26

2019. május
-án 10 órától a Sport Szigeten, a szánkózó dombnál
Gyermekprogramok, vetélkedők, Kakaó Klub, légvárak, bohócok
gyermekjátékok és sok-sok program várja a gyermekeket.

párbeszéd az udvari szünetben:
– Játszunk Borásat?
– Igen! Lehetek a Borád?
Az állatasszisztált foglalkozás az élménypedagógia még gyerekcipőben
járó lehetősége, pedig játszva tanulni
sokkal egyszerűbb. Főleg, ha tanulás
közben egy kutyussal játszhatnak a
gyerekek.
Szentgyörgyi Katalin és
Szabóné Kovács Éva

BARÁTI
Bogrács Parti!

2019. május 18.
szombat 9.00 óra.

A Dunaharaszti Nőegylet főzőversenyre invitál minden főzni szerető
baráti társaságot, egyesületet, ahol
hagyományos és tájjellegű, bogrács
ételekkel nevezhetnek.
.
Helyszín: Nomád Camping
.
Nevezés: 4-5 fős csapatok
.
Nevezési díj: 2.000 Ft/csapat/
.
(a tűzrakó helyet, a tűzifát, a munkaasztalt biztosítjuk)
.
Az I.-III. helyezést elértek, díjazásban
részesülnek.
.
Jelentkezési határidő: folyamatos
Kaltenecker Zsuzsánna
.
Telefon:+36/70 614-3793
.
2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 16.
e-mail: zsuzsafolti@citromail.hu
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Barnstaple
Angliai tanulmányút a Baktay Ervin
Gimnázium szervezésében

Első alkalommal szerveztük meg gimnáziumunkban az angliai tanulmányutat Barnstaple városába, melyen 38
tanuló vett részt a 8-11. évfolyamról.
A diákok délelőtt nyelvtanfolyamon
vettek
részt,
délután
pedig
meglátogattuk a környékbeli nevezetességeket (például: Tintagel, Exeter,
Ilfracombe). A kirándulásokra minden
nap velünk tartott egy helyi tanár is,
aki angol nyelvű idegenvezetést tartott nekünk. Odafelé Stonehenge és
Canterbury, hazafelé London voltak
a fő látványosságok. A tanulók angol családoknál voltak elhelyezve, így
egész nap biztosítva volt a nyelvgyakorlás. Minden szempontból hatalmas
élmény volt. Íme a diákok véleménye:
„Tetszett, hogy a tanórák nagyon érdekesek voltak sok kreatív feladattal,
ezért gyorsan elteltek. A tanárok viccesek, motiválóak és barátságosak voltak, a délutáni kirándulásokon pedig
gyönyörű helyeket látogattunk meg.”
„Nagyon tetszett a családok és a tanárok
hozzáállása. Ha még nem is volt helyes
a mondatunk, akkor is minden erejükkel
azon voltak, hogy megértsék azt.”
„Nagyon finom ételeket ehettünk
minden nap, illetve minden délután
kirándulni mentünk, az egyik kedvencem Ilfracombe es Woolacombe volt.
A legjobban az a vasárnap tetszett
legjobban, amikor egész nap a családdal voltunk.”
„Élveztem,
hogy
Anglia
nevezetességeit és híresebb ételeit
is megismerhettem. Családdal való
beszélgetések és az órák miatt sokat
fejlődött az angol tudásom. Tetszett,
hogy mindennap hagytak szabadidőt,
így saját magunk fedezhettük fel a
környéket.”
„Nekem legjobban a tanórák tetszettek, nagyon jó volt angol anyanyelvűekkel tanulni és beszélgetni. A fogadó
családunk nagyon rendes és segítőkész

volt. A délutáni kirándulásokon is
sok-sok élményben lehetett részünk.
A tanórák nagyon jók voltak, nagyon
sokat fejlődtünk az ott töltött idő
alatt. Délutáni kirándulások során
gyönyörű helyeket látogattunk meg
valamint a családok is segítőkészek es
kedvesek voltak velünk.”
A helyi nyelviskola tanáraitól rengeteg dicséretet kapott a csoport az
aktív részvételért, biztos nyelvtudásukért és kommunikációs készségeikért.
Visszavárnak minket jövőre is, mert
ahogy mondták: öröm volt a csoportunkat tanítani.
Szervező és kísérő tanárok:
Jakab Ildikó, Szimuly Zsófi

Ádámok és Évák
A Baktay színjátszósai a József Attila Színház színpadán
Immár ötödik éve megrendezésre került országszerte az „Ádámok és Évák
ünnepe” néven ismert diákszínjátszó
találkozó. Idén nagy örömünkre mi is
bekapcsolódhattunk ebbe a programba a József Attila Színház szervezésében. 15 színjátszócsoportot választott
ki a színház kreatív bizottsága, akik
közösen előadhatták Madách Imre:
Az ember tragédiája című színművét.
Minden diáktársulat egy sorsoláson
kihúzta az általuk majd előadandó jelenetet; a mi csapatunk a 15 színből
az Egyiptomi színt kapta.
Óriási lelkesedéssel kezdtünk neki a

szereplőválogatásnak, majd a próbáknak. Kezdetben a szövegértelmezés
szintjén haladtunk, hiszen Madách
szövege – filozofikus tartalma és 19.
századi nyelvezete miatt – nem kön�nyen érthető a diákok számára. De
örömmel tapasztaltuk, hogy a szereplőink néhány próba után már könnyen
tudtak azonosulni a karakterükkel.
Minden színjátszó csoport a József
Attila színház valamelyik színművészét kapta mentorként, akik besegítettek a próbafolyamatba, és ötleteikkel
csiszolták, tökéletesítették a jeleneteket. A mi mentorunk Molnár Zsuzsanna Jászai Mari-díjas művésznő
lett, aki hitelesen és ízléssel terelgette
egyre jobb irányba a munkánkat.
A főpróbákon betekinthettünk a színfalak mögé; a színészek öltözőibe, a
színpadi technika világába, és nagyon
jól esett megtapasztalni a profi színházi emberek kedvességét, türelmét,
segítőkészségét.
A bemutatóra márc. 27-én este 6 órakor került sor a József Attila Színházban, ahova a diákok hozzátartozóikat,
barátaikat hívták el nézőként. Ös�szesen 250 diák lépett fel aznap este
a darabban. Az esemény főrendezője
Quintus Konrád színész-rendező volt,
aki a főpróbáktól kezdődően bátorította és esetleg néhány új ötlettel látta el a társulatokat.
A bemutató végén került sor a díjkiosztásra és értékelésre. A zsűri elnöke,
Nemcsák Károly, a színház igazgatója
adta át a díjakat, okleveleket, minden
csapatnál kiemelve a legnagyobb erősségüket. A legvégén öt fődíjat is kiosztottak (a legjobb Ádám, Éva, Lucifer,
mellékszereplő, valamint a legjobb
rendezés díját), és nagy örömünkre a
mi csapatunk a legjobb Éva díját hozhatta el, Hajdú Laura 9. c osztályos
tanulónk által.
Csodálatos napokat tölthettünk a
színházban, és felejthetetlen élményt
szereztünk. Büszkék vagyunk színjátszókörünkre.
Kórik Borbála, Fábry-Hegyháti Júlia
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A víz világnapja

A Baktay Ervin Gimnáziumban először került megrendezésre a víz világnapja március 22-én, pénteken. A szép,
napsütötte reggelen nyolckor kezdtek a diákok. Az első félórában minden osztály két plakátot készített a víz világnapjával
kapcsolatban, amik kihelyezésre kerültek az épületben. Utána a tornateremben egy érdekes előadáson vehettek részt,
ahol az ipari búvárok munkájával ismerkedhettek meg.
Ezután kezdődött a nap aktívabb része. Minden osztály játékos állomásokon vett részt, amelyek különböző szempontból
közelítették meg a víz témakörét és hívták fel figyelmüket
annak fontosságára. Minden állomás nevében foglalta a tavat (pl.: ITA-TÓ, HORDHA-TÓ), vagy a folyót (SZÉT-FOLYÓ). Csak néhány állomást szeretnék kiemelni.
A MUTA-TÓ állomáson népszerű filmeket kellett felismerniük egy olyan jelenet alapján, ahol a víz volt a középpontban.
A HORDHA-TÓ állomás az én személyes kedvencem volt.
Az osztályból egy lányt és egy fiút kellett felöltöztetni
strandkellékekkel. Az osztály ezt sorverseny formájában tette
meg. A végeredmény kiemelkedően viccesre sikerült.
A SZÉT-FOLYÓ volt az egyik legérdekesebb állomás. Különböző ásványvizeket kellett megkóstolniuk és megállapítani,
melyik, illetve mennyi az ásványtartalma. Eközben a másik
csoportnak a Duna-vizet, a tengervizet és a kútvizet kellett
vizsgálnia a pH érték alapján, és egy ezzel kapcsolatos feladatlapot töltöttek ki.
Természetesen voltak állomások, ahol az elengedhetetlen
totó, puzzle és egyéb feladatlapok jelentek meg gondolkodtató kérdésekkel.
A nap zárásaként újabb előadáson vettek részt a diákok, ahol
a medermorfológia témája került elő. A legutolsó feladat újra
kreatív volt. Az osztályoknak tíz darab félliteres, tíz darab
félliteresnél nagyobb PET-palackból és huszonnégy darab
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műanyagpohárból kellett egy előre megadott tárgyat készíteni. Volt például akvárium, locsolókanna, vízóra, vödör és
halászháló. Természetesen a plakát és a műanyagból készült
tárgy is értékelésre került.
Reméljük, mindenki figyelmét sikerült felhívni a víz fontosságára, illetve annak élővilágának megőrzésére.
Szeretném megköszönni ennek a napnak a szervezését és lebonyolítását Baginé Körmendi Éva tanárnőnek és a Diákönkormányzat tagjainak.
Dankó Anna 11.B
DÖK-elnök

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Dunaharaszti településre
rész- vagy teljes állásban, rugalmas munkaidőbeosztással,
akár alkalmi foglalkoztatásban is,
KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSÉRE
KERÉKPÁROS KÉZBESÍTŐ
munkatársakat keres
NYUGDÍJAS ÉS PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRSAK
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
A munkakör betöltésének feltétele:
·8 általános iskolai végzettség
·bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
Bérezés: megegyezés szerint
Juttatások:
-pótlékok, ösztönzők
-6 hónap után cafetéria keret, munkaruha
A munkakör betölthető azonnal.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Hergoth Mónika - tel: (30) 771-5399
Email: Hergoth.Monika@posta.hu
Levelezési cím: Budapest – Pesterzsébet 1 posta
( 1725 Budapest Munkaügy)
vagy az önéletrajz személyesen átadható:
Dunaharaszti 1 posta, Dunaharaszti, Baktay Ervin tér 2.szám alatt.
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra pályázó a jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. A
jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott
adatait az álláshirdetésben meghirdetett pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő másik betölthető pozíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott személyes adatokat a Magyar Posta
Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az éppen
aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának
visszavonását írásban a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulását a jelentkezőnek bármikor korlátozás nélkül joga van visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás
előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.
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TESTÜNK A CSODA
INTERAKTÍV KIÁLLÍTÁS A DUNAHARASZTI
SPORTCSARNOKBAN

13. Pécsváradi mazsorett verseny
A Testünk a csoda kiállítás számos tudásanyagot és érdekességet kínál a test szervrendszereinek rejtelmeiről. Elsősorban
vizuális és játékos eszközök segítségével ad ismereteket óvodások, iskolások, illetve felnőttek részére. Mindemellett hasznos
tanácsokat és többlettudást kaphatunk az egészséges életmóddal, elsősegélynyújtással, higiéniával, szűrővizsgálatokkal,
önvizsgálattal foglalkozó kérdésekkel kapcsolatban.
Belépő díjak: 14 év alatt ingyenes; 14-18 év között 500 Ft;
18 év felett 1000 Ft
Helyszín, időpont: Dunaharaszti Sportcsarnok,
2330 Dunaharaszti Napsugár u. 2.
06.01. szombat 09:00-18:00, 06.02. vasárnap 09:00-18:00
8 szervrendszer: SZÍVÜNK ÉS EREINK, TÜDŐNK ÉS A
LÉGZÉS, MIRIGYEINK ÉS A HORMONOK, GYOMRUNK ÉS AZ EMÉSZTÉS, CSONTJAINK ÉS AZ IZOM,
IMMUNRENDSZERÜNK ÉS A BŐR, AGYUNK ÉS AZ
IDEGRENDSZER, MÁJUNK ÉS A KIVÁLASZTÁS.

DUNAHARASZTI
SPORTCSARNOK

Dunaharaszti Sportcsarnok
Programnaptár
Május 10. péntek
20:30 DMTK Haraszti Sasok - PAFC
NBII-es felnőtt férfi kosárlabda mérkőzés

Május 11. szombat
09:00 – 16:00 U10-es fiú szivacskézilabda torna 10 csapat
részvételével a DMTK szervezésében
Május 15. szerda
18:45 DMTK II. – Mikolik Handball School Budapest I.
osztályú felnőtt férfi kézilabda mérkőzés
Május 18. szombat
14:00 DMTK – Bácsalmási PVSE III. osztályú ifjúsági fiú
kézilabda mérkőzés
16:00 DMTK – PLER-Budapest 23 NBII-es felnőtt férfi
kézilabda mérkőzés
Június 1-2. szombat, vasárnap
9:00-18:00 „Testünk a csoda” – interaktív kiállítás

A Dunaharaszti Százszorszép Mazsorett Csoport több hetes
edzés terv és szorgalmas próbák után április 13-án Pécsváradon, az I. Aranybot mazsorett versenyen vett részt.
Mazsorett lányaim nagyon jó hangulatú, pörgős versenyen
vettek részt. Nemcsak a megszokott produkciókat mutatták be a táncosok, a cadett és junior formáció tagjai, hanem érdekes karakteres koreográfiákat, pomponos, botos,
egyéb eszközös gyakorlatokat egyaránt.
A verseny 10 órakor kezdődött, a megnyitó ünnepséggel,
majd késő délutánba nyúlóan közel 100 produkciót láthattak a türelmes szülők, nézők a pécsváradi Fülöp Lajos
Sportcsarnokban.
A Dunaharaszti Százszorszép Mazsorett Csoport gyermek
és ifjúsági korosztálya számára az idei év első legizgalmasabb, ugyanakkor legsikeresebb megmérettetése is ebben a
sportcsarnokban történt.
Mazsorettjeink számára nagyon mozgalmas és fárasztó
volt ez a nap, de megérte, hiszen a serlegeink száma növekedett, sőt érmeink száma is gyarapodott.
Az I. Aranybot Mazsorett versenyen elért eredményeink:
Palatinus Petra 2. hely
Bugovics Júlia- Rathod Ajsa 2. hely
Deák Eszter ezüst minősítés
Nagy Alexandra ezüst minősítés
Tóth Hanna-Szabó Anna arany minősítés
Szabó Dóri, Botos Bíborka ezüst minősítés
Csapatban: Cadett korcsoport, mix kategóriában 1.helyezés
Junior korcsoport, pompon kategóriában 1.helyezés
Junior korcsoport, egyéb kategóriában 2 helyezés
Különdíjban is részesült a mazsorett csoport, a LEGLÁTVÁNYOSABB PRODUKCIÓ DÍJAT is sikerült megnyerni. Boldogan és kiváló eredményekkel tértünk haza. Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen színvonalas és sikeres
versenyen helyt álltunk. Szeretnénk jövőre is ott lenni és
hasonlóképpen szép eredményeket elérni. A mazsorett csoport nevében köszönettel tartozom a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola vezetőinek a támogatásért, és szülőknek az áldozatkész segítségükért.
Juhász Bernadett
Dunaharaszti Százszorszép mazsorett csoport vezetője

Stand202 büfé a Nádor utcában, a

Mannheim zöldségbolt mellett.

Kínáltunk: lángos, gyros, hamburger, sült hurka,
sült kolbász, egytal ételek, levesek, frissen sültek.

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

megtelnek szeméttel. Egy most készülő jogszabálytervezet
szerint a jövőben az illegális hulladéklerakás bűncselekménynek fog számítani, ez az intézkedés remélhetőleg tovább támogatja a szemetelés visszaszorítását.
Köszönjük az önkénteseknek a részvételt az akcióban.
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete nevében,
Ferencz Kinga, Kovács Ilona és Drscsákné Kerekes Gabriella

Verőfényes szombati napra ébredtünk március utolsó hétvégéjén, az időjárás is nekünk kedvezett a városi szemétszedés napján. Összesen 9 helyszínen közel 250 önkéntes
szedte a szemetet március 30-án a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének immár hagyományossá vált éves
szemétszedő akcióján.
Március 30-án együtt dobbant a város szíve. Együtt gyűjtögette a szemetet idős és fiatal, kamasz és kisgyerek, beköltöző és őslakos. A cél közös volt: tiszta várossal köszönteni a tavaszt. Habár az elkövetkező időkre még bőven
akad teendő, fantasztikus volt látni, ahogy összefog a város. A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete immár
10 éve dolgozik azért, hogy tiszta, egészséges környezetben
élhessünk, valamint azért, hogy a felnövő generációk számára már természetes legyen a környezet védelme. Fontosnak tartjuk az oktatást és a szemléletváltást, így különösen örültünk a sok résztvevő gyereknek, akik közvetlen
közelről tapasztalhatják meg a szemetelés és az illegális
hulladéklerakás környezetkárosító hatását.
Sajnos a rendszeresen megrendezett szemétszedési akciók,
a városban elhelyezett hulladékgyűjtők és az illegális szemétlerakást tiltó intézkedések ellenére is állandó a szeméttel folytatott küzdelem. A városi adófizetők pénzén felszámolt illegális hulladéklerakó helyek rövid időn belül ismét

A világ egyre szebb és jobb hely lesz…
Miért gondoljuk így? Mert több mint
két éve azon dolgozunk maroknyi csapatunkkal, hogy közvetlen környezetünket, szebbé és jobbá tegyük. Ha
ezt egyre többen megteszik, a Világ
egyre szebb és jobb hely lesz.
A sikereink nem lennének nélkületek,
a közösség nélkül, ezért ezúton szeretnénk köszöntet mondani azoknak
a vállalkozóknak, családoknak, kicsiknek és nagyoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy elérjük kitűzött
céljainkat.
A Rotary Club Dunaharasztinak fontos a társadalmi felelősségvállalás,
ezért is döntöttünk úgy, hogy Dunaharasztiban, mindenki által hozzáférhető helyen defibrillátort szeretnénk
elhelyezni, ha elegendő adomány gyűlik össze rá.

Céljainkat a Rotary Club Dunaharaszti által szervezett két családi nap
lebonyolításával és adománygyűjtő
pontok kihelyezésével sikerült elérni a Corner Café, Dunaharaszti Sószoba, Liget Falatozó és Happy Car
autómosó hatékony együttműködésével. Adományozóknak köszönhetően
sikerült összegyűjtenünk annyi pénzt,
hogy megajándékozzuk Dunaharaszti
várost.
Ünnepélyes keretek között adtuk át,
2019.03.26- án Dunaharaszti városának, a Rotary Kormányzó, Gondár
György és Dunaharaszti város polgármestere, dr. Szalay László jelenlétében a defibrillátort.
A
defibrillátort,
amit
megálmodtunk és a Ti segítségetekkel
megvalósulhatott a Suri házban
helyeztük
ki.
Életet
menthet!

Köszönjük nektek!

18 Dunaharaszti - 2019. április

Emléktábla avatás

Kinek, kiknek állít emléket ez a tábla.

Azoknak az embereknek, akik több
mint 300 éve elkeseredésükben, a jobb
élet reményében meghívásra elindultak, a török hódoltság alatt 4 millióról
2 millióra csökkent lakosságszámú, elnéptelenedett magyar területek benépesítésére. Magyarország adott reményt,
földet, munkát, új életet és új hazát.
Cserébe egy szorgalmas, magas szakmai tudással, új szemlélettel rendelkező lakosságot kapott.
A betelepült németek őrizik hagyományaikat, szokásaikat, de igaz magyar
emberekké váltak, akik kitartottak jóban és rosszban is az új hazájuk mellet,
sőt az életüket sem féltették a hazáért
föláldozni.
Elődeink rengeteg megpróbáltatáson
mentek keresztül, nem volt könnyű kissebségben élni, de ennek ellenére tudtak maradandót alkotni, ami tartást
és biztonságot nyújt számunkra. Az ő
tetteiknek köszönhetjük ezt a helyet,
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amit ma otthonunknak nevezhetünk.
Nekünk, utódoknak feladatunk megőrizni, és tovább adni gyerekeinknek a
régi szokásokat, hagyományokat, követni őseinket, dolgozni városunkért, hazánkért, ahogy ők is tették, időnként
megállni egy pillanatra, és hálával tisztelegni emléküknek.
Részlet Gerber Ferenc beszédéből

Nemzetiségi hét

a Hétszínvirág Óvodában
Óvodánkban már több éves hagyománya van a nemzetiségi hét megrendezésének. A rendezvény célja, hogy a
német nemzetiségi kultúrát, hagyományokat szülőkkel és gyermekekkel játékos élményszerű módon ismertessük
meg.
A hét témája a téli időszak volt. Az
aulában kiállítás és játékok várták a
gyerekeket minden nap. Megnézhették
a régi és a mai téli öltözékeket, sporteszközöket és háztartási cikkeket.
Fakutyán tologathatták egymást, szénnel rajzolhattak. Téli sportokat ábrázoló képekből kirakóst készítettek, zsákbamacskát játszhattak. Kipróbálhatták
a kékfestés és a csipkézés technikáját.
Minden csoport sütött preckedlit /sváb
édes aprósütemény/ és táncházi mulatságon vett részt, ismerkedve a német
nemzetiségi táncokkal, zenével.
Szerdán vendégül láttuk a Mese Óvoda

és tagintézményének német nemzetiségi
csoportos gyermekeit, kipróbálhatták
a játékokat, megkínáltuk őket a gyerekek által készített preckedlivel, együtt
táncoltunk, elkészíthették kékfestős
és csipkézett ajándékaikat. A pénteki
nap zárta a nemzetiségi hetet. Az intézményegység csoportjaiban dolgozók
óvó nénik előadásában a Die Rübe
/A répa/ című mese elevenedett meg
németül, dalokkal, táncokkal kísérve.
A gyerekek boldog áhítattal figyeltek,
méltó lezárása volt a hétnek.
Szeretnénk megköszönni a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, Gerber Ferencnek és Gyarmati Attilának
a támogatását, illetve Wágner Jánosnénak (Nusi néni) a rendelkezésünkre
bocsátott kiállítási tárgyakat, melyek
segítségével élményekkel gazdagíthattuk óvodásainkat.
Köszönöm kollégáimnak a rengeteg
munkát és együttműködést.
Végh Mónika
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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.
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Kirakodó vásár
2019. április 11.-én és 12.-én immár
hagyományosan megrendezésre került
óvodánkban nyusziváró tavaszi kézműves vásárunk. Melynek bevétele teljes
egészében óvodánk tavaly létrejött alapítványát gyarapította.
A Dunaharaszti Mese Óvodáért Alapítvány létrehozásának a gondolata 2017.
őszén fogalmazódott meg nevelőtestületünkben. Ebben az akkori szülői munkaközösségünk is aktívan támogatott
bennünket, és a szülők segítségével az
őszi, karácsonyi és húsvéti jótékonysági vásárokon sikerült összegyűjtenünk
a megalapításhoz szükséges alaptőkét.
Dunaharaszti város Önkormányzatától,
Dr. Szalai László Polgármester úrtól
pedig megkaptuk az alapításhoz szükséges ügyvédi segítséget is Dr. Erdey
Péter személyében, amit ezúton is köszönünk szépen!
Abban az évben rendeztünk először jótékonysági börzét, majd ezt követően
hagyományosan az ünnepekhez kapcsolódóan tematikus jótékonysági vásárokat. Minden lehetőséget és alkalmat
megragadtunk arra, hogy összegyűjtsük
az alaptőkét, a szülői munkaközösség
segítségével papírt, műanyagkupakot,
használt elemet és mobiltelefont is
gyűjtöttünk, mese ovis naptárakat készítettünk és értékesítettünk a cél érdekében. Ebben nagy segítségünkre volt
akkori SZMK vezetőnk Busa Aranka
is. A sikeres összefogás eredményként
végül 2018. májusában alapítványunk
bejegyzésre került!
Szülői munkaközösségünk azóta is nagyon aktív! Ez a nyusziváró kézműves
vásár is teljes egészében a munkaközösség szervezésében került megrendezésre, azzal a céllal, hogy egyrészt
teret és lehetőséget biztosítsunk ügyes
kezű, kreatív szülőknek az általuk ké-

szített kézműves termékek árusítására.
Másrészről ez egy lehetőség nekünk is
arra, hogy bevételeinket növeljük, hiszen az árusok felajánlásaikkal is támogathatják Alapítványunkat. Nyitottak
vagyunk, nem csak az óvodánkba járó
gyermekek szüleit, nagyszüleit várjuk
szeretettel ezekre a vásárokra, kézműves rendezvényekre, hanem minden kreatív kézművest, aki szívesen barkácsol.
Tavaszi vásárunkon természetesen minden megtalálható volt, ami a Húsvéthoz
kapcsolódik, és még sok más szépséges,
egyedi kézzel készített kézműves termék! Mi minden volt a vásárban?
Az újrahasznosítás, környezettudatosság jegyében ”újra farmer”- farmerből
készült táskák, neszeszerek, nejlonmentes vásárláshoz textil szatyrok.
Gyönyörűséges színes filcből készült
tojások, könyvjelzők, hűtőmágnesek,
hajcsatt tartók. Kézzel varrt textil nyuszik, virágok, hasznos kis zsepi tartók,
babzsákok, textil szalvéták, horgolt tojások. Húsvéti ajtó- és asztali díszek,
asztalterítők. Fából készült csodálatos
virágládák. Kézzel készített egyedi,
különleges kristály ékszerek. 100%-os
tisztaságú hígítatlan, hagyományos eljárással kivont illóolajok. Egészséges,
vitamindús 100% almalé. Kézműves
szappan.
Erre a vásárra most a Mese ovis gyermekekkel nem készültünk, de a Mihály
napi és az Adventi vásárra a szorgos
kis kezek, óvónénik, és dadusnénik sok
szépséget készítettek.
Most Aradiné Damásdi Gabi néni készült a nevünkben, szokásosnak mondható, szülők által már minden vásáron
keresett csodaszép és isteni finom húsvéti mézeskalácsokkal, melyeket a Mese
óvoda saját termékeként árusított! Köszönjük Gabi néni!
Szülői munkaközösségünkre mindig
mindenben számíthatunk, ezúton is

szeretnénk köszönetet mondani vezetőjüknek, Tizedes Szilviának, hogy összefogja és megszervezi ezeket a vásárokat,
börzéket. Köszönet az idejáró gyermekek szüleinek is, akik vásárlásaikkal,
adományaikkal, önkéntes felajánlásaikkal támogatnak bennünket!
Alapítványunk elsődleges célja az óvodánkban folyó nevelés és oktatás magas
színvonalának elősegítése, a népi kultúra ápolása. Az idejáró gyermekek mindennapjainak érdekesebbé, színesebbé,
szebbé tétele, a fejlődésükhöz szükséges
személyi és tárgyi feltételeket megteremtése, az itt dolgozó pedagógusok
számára pedig magas színvonalú szakmai ellátás elősegítése.
Jó hír, hogy a következő évben már lehetősége lesz alapítványunknak fogadni
az 1 %-os felajánlásokat is! Természetesen addig is megtartjuk az immár
hagyománnyá vált rendezvényeinket:
ősszel a Mihály–napi, télen az Adventi
és tavasszal a Húsvéti Nyusziváró vásárunkat, melyek lehetőséget biztosítanak alapítványunk bevételének a növelésére!
Köszönjük mindenkinek, aki akár eladóként, akár vásárlóként megtisztelte
vagy a jövőben megtiszteli óvodánkat
és részt vesz ezeken a rendezvényeken!
Következő vásárunk a szeptemberi Mihály-napi vásár lesz, melyre várunk
mindenkit szeretettel!
Kecskemétiné Ujvári Hajnalka
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Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
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
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Közélet

90

Köszöntjük a
éves
Karner Jenő
Lajosné, Ilonka nénit
FELHÍVÁS INGYENES PROSZTATASZŰRÉSRE!
A szűrővizsgálatokat Dr. Török Péter urológus főorvos tartja, az önkormányzat
támogatásával, a Damjanich u. 23. sz. alatti rendelőben,
2019. május 14-én 17 órától.
Dr. Bereczki Péter, egészségügyért felelős alpolgármester

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

Kedvesek!
2019. márciusban születettek
névsora
1. Győrffi Eszter

03. 02.

2. Zilahi Zsombor

03. 08.

SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13.
+36 (24) 465-106

3. Murguly Sándor Bertalan
			

03. 11.

Orvosi ügyelet

4. Jobbágy Mirkó

03. 14.

5. Rekop Dávid 		

03. 14.

HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelő helyett a Fő út 35. szám alatti, a Gyermekorvosi
Rendelő földszintjén kialakított rendelőben látják 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

6. Fekete-Hegyi Bence 03. 16.
7. Farkas Rebeka

03. 19.

8. Hraskó Lara 		

03. 19.

9. Zsohár Dóra 		

03. 21.

10. Lindwurm Ervin

03. 27.

11. Igliczi Kinga Lara

03. 29.

12. Oláh Péter		

03. 29.

2019. március hónapban elhunytak neve és életkora
Aradi József		
élt 81 évet
Bandzsál István Józsefné
			élt 94 évet
Beutl Ferenc		
élt 89 évet
Bóna Istvánné		
élt 57 évet
Brázda Hugó Sándor
élt 71 évet
Csató Annamária
élt 68 évet
Félisz Mihály		
élt 48 évet
Gróf Jánosné		
élt 82 évet
Juhász István		
élt 82 évet
Jenei Jánosné		
élt 89 évet
Kakas Géza Vilmosné élt 79 évet
Kis Mihály Jánosné
élt 78 évet
Lengyel Mihály		
élt 89 évet
Lévai György		
élt 76 évet
Luttenberger Gusztáv élt 77 évet
Majerné Zechner Mária élt 75 évet
Petrik Imréné		
élt 44 évet
Péter Zoltán		
élt 72 évet
Pillmaier Györgyné
élt 89 évet
Szász János Mihály
élt 68 évet
Vokóné Dr.Kaltenechker Erzsébet
			élt 69 évet
Wágner József 		
élt 59 évet
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Munkaerőt keresünk
a Dunavarsányi Ipari Parkba!!

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

06-70/623-52-82

Viktória Gyógytorna
Dunaharaszti, Haraszty Ferenc u. 49/A
Manuálterápia, Schroth, McKenzie, Dorn terápia, kineziotape kezelés,
triggerpont terápia, csoportos tornák.
Bővebb információ :
www.viktoriagyogytorna.hu
06 30 214 8073 Tóth Viktória
viktoriagyogytorna@gmail.com

Dunaharaszti, Fő út 65.
Nem tudja hitelét fizetni, gondjai vannak a hiteltörlesztéssel?

Felmondta a bank a hitelszerződését?
Jogi problémás ingatlanával küzd?
Szakembereinkkel INGYENESEN konzultálhat!
Igény esetén, a legmagasabb piaci áron értékesítjük, vagy
megegyezés szerint készpénzért megvásároljuk ingatlanát!
Keresünk / kínálunk használt és új lakó és ipari ingatlanokat
eladásra és bérbeadásra.
Közvetítési díjunk megállapodás szerint alakul.
A DÖNTŐ LÉPÉS AZ ÖNÉ, MI SZAKÉRTELMET ADUNK MÖGÉ!

WWW.LEEB.HU
Telefonszám: +36-30-366-6555; +36-30-949-1966
E-mail: iroda.leeb@gmail.com
25 éve már a lakosság és a cégek szolgálatában!
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A Freezza Pizzéria és pékség 2018.
október elsején nyitotta meg kapuit
Dunaharasztin. Az, hogy mentes étteremre és pékárura nagy igény van a
környéken, hamar beigazolódott, hiszen
már aznap rengeteg ember látogatott
el hozzájuk és az érdeklődés azóta sem
csökkent. A nyitás óta eltelt bő fél év
tapasztalatáról a tulajdonosokkal, Pap
Veronikával és Lénárd Csabával beszélgettünk.
Honnan jött az ötlet, hogy mentes vendéglátóhelyet nyissatok?
Először csak egy üzletet üzemeltettünk
itt Dunaharasztiban, ahol a kínálat
nagyobb részét a Szafi termékek tették ki. Ott kiderült, hogy nagy igény
lenne kész termékekre is, amik ezekből
a lisztkeverékekből készülnek. Akkor
kezdtünk el álmodozni egy kis Szafis
pékségről. Aztán amikor ezt megosztottuk a barátainkkal, mindenki hozzátett
egy újabb ötletet, hogy mit is látnának
még szívesen egy ilyen helyen. Így jött
az ötlet. Az eddigi visszajelzések nagyon jók, hatalmas igény van egy ilyen
vendéglátóhelyre. Nálunk sem a péküzemben, sem az étterem konyháján
nincs esély a keresztszennyeződésre,
mivel az egész épületbe nem kerülhet
be olyan alapanyag, mely glutént tartalmazhat. Imádják az emberek, hogy a
mi étlapunkról bármit kiválaszthatnak,
és biztonsággal elfogyaszthatják. Külön
öröm számunkra, hogy szinte mindenki
,aki kísérőként érkezik hozzánk és bár ő
maga nem érintett semmilyen ételérzékenységben, mégis elismerően nyilatkozik az ízekről, tálalásról, kiszolgálásról.
Hogyan telt az első fél év? Milyen tapasztalatokat szereztetek ez idő alatt?
Azt tudtuk és láttuk, hogy egyre több
ember szorul rá valamely ételérzékenység miatt speciális diétára, de egyre
több azoknak a száma is, akik tudatosan táplálkoznak és igyekeznek egészséges ételeket fogyasztani. Nagyon boldogok vagyunk, hogy amit mi nagyon
kemény munkával megalkottunk, arra
ilyen nagy igény van.
A rengeteg munka nem csak a nyitás
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utáni időszakban volt, hanem ez a mai
napig jelen van. Számunkra nagyon
fontos vendégeink és vásárlóink visszajelzése nekünk tulajdonosoknak-, de a
kollégáknak is, akik szívüket-lelküket
beleteszik munkájukba. Büszkék vagyunk, hogy az ország minden pontjáról járnak hozzánk, vannak akik útba
ejtenek minket egy kirándulás során,
de sokan csak azért utaznak több száz
kilométert, hogy megkóstolják az ételeinket vagy vásároljanak pékáruinkból.
És ez hatalmas dolog!!!
Mindentől mentes vendéglátóhelyet
nyitni nem egyszerű dolog, hiszen szigorú szabályozásnak kell megfelelni.
Jelent-e előnyt számotokra a versenytársakkal szemben az a tény, hogy az
étteremben csak mentes alapanyagokból
dolgoztok, így a keresztszennyeződés
veszélye teljesen ki van zárva?
Mi úgy gondoljuk, hogy ezt nem lehet
igazából előnynek nevezni, hanem a
gluténmentességet garantálni csakis így
lehet. Nem hiszünk az öszvér-pékségekben, ahol nappal búzalisztből sütnek,
éjjel pedig ugyanabban a helyiségben
sütik a gluténmenteset is. De abban
sem, amikor valaki, csökkentve a költségeket, használt gépeket, kemencéket
vásárol, majd kitakarítja, és azokban
készíti, süti a gluténmentes pékárukat.
Mi olyat szerettünk volna létrehozni,
ami még nincs. Egy kis komplexumot,
ami teljesen a mentességre épül. Azt
szeretnénk, hogy a Freezza név garancia legyen a mentességre.
Csak és kizárólag Szafi Reform és Szafi
Free liszteket használunk ezt pedig csak
úgy lehetett megvalósítani, hogy felvállaltuk, hogy a HACCP rendszer mel-

lett Szafiék szigorú élelmiszerbiztonsági
szabályainak, elvárásaiknak is megfelelünk, mindent az ő ellenőrzésük alatt
alakítottunk ki. Emiatt viszont úgy
gondoljuk, hogy amit mi csináltunk, az
egyedülálló az országban.
Miért pont a Szafi lisztekre esett a választásotok?
Mindig is egészségtudatosan sütöttünk-főztünk és étkeztünk. 4 éve találtunk rá a Szafi lisztekre, és nagyon
gyorsan “beleszerelmesedtünk”. Pár hét
múlva már semmilyen más liszt nem
volt otthon, csak Szafis lisztek, de abból
jó sok. Szóval mi fordítva ültük meg
a lovat és nem a választásunk esett a
Szafi lisztekre, hanem tulajdonképpen
a Szafi lisztekhez választottuk a vállalkozást.
Várható-e a közeljövőben, hogy új alapanyagokat próbáltok ki?
Nem tartjuk valószínűnek. Ez a vállalkozás a Szafi termékekre épült, ráadásul
ennyiféle lisztkeverékből bármit el lehet
készíteni, és Szafi még ezeken felül is
folyamatosan fejleszt új alapanyagokat.
Nem hinnénk, hogy valaha is kifogyunk
a receptekből és az ötletekből.
A nyitás óta már eltelt hat hónap, biztosan kialakult a vendégkörötök, akiknek
már vannak kedvenceik. Mik a toplistás
termékek a vendégek között?
Igen, mostanra már jól láthatóak a toplistás termékeink, amelyeket a vendégeink a legjobban keresnek: (a sorrend
nem mérvadó)
- Quesadilla csirkés-baconos,
- Húsos és vega hamburger menük,
- Pizzák, minden mennyiségben,
- Saját Szafi panírmorzsánkkal készült
rántott csirkemell
- Frutomania 100%-os gyümölcslé alapú cukormentes házi limonádék.
Ezen kívül folyamatosan igyekszünk
újdonságokat, szezonális ajánlatokat is
kínálni vendégeinknek.
Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
Folyamatosan
fejlesztünk
újabbnál-újabb péksüteményeket, pékárukat,
de talán a legnagyobb és legizgalmasabb lépésünk, hogy hamarosan elindulunk a svédasztalos ebéd ajánlatunkkal,
mely korlátlan ételfogyasztást biztosít
hétfőtől-péntekig 12-15h között. Ezeket ugyanúgy a már megszokott magas
minőségű alapanyagokból készítjük el
rendkívül kedvező áron. Emellett gondoltunk azokra is, akik valamilyen okból nem tudnak felkeresni minket, hogy
helyben fogyasszák el az ebédet: Ők 2
féle napi ajánlatból tudnak választani,
melyet igény esetén futárunk szállít
házhoz.
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www.volkswagen.hu

Reakcióhős.

Az új Golf IQ.DRIVE vészhelyzet-asszisztenssel.
Az új Golf IQ.DRIVE motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5-6.3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131-143 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 befolyásolják. Részletes tájékoztatásért és ajánlatért forduljon
márkakereskedéseinkhez! A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

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

P155_VW_Golf_SAJTO_180x130_Porsche_M5.indd 1
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TULAJDONOSOKAT KERESÜNK,
AZONNALI KEZDÉSSEL.

ŠKODA OCTAVIA MODELLEK KÉSZLETRŐL.
PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421 8221 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu
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.
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Városi szavalóverseny

Az idei költészet napján, 2019. április
11-én a Dunaharaszti Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában rendezték
a városi szavalóversenyt. 14.30-kor
kezdődött a regisztráció, a tanulók
sorszámokat húztak és 15:00-tól megkezdődött a verseny. Az alsó és a felső
tagozatosok külön versenyeztek, így
két zsűri választotta ki a legjobbakat
közülük. Minden iskola küldött szavalót, akik az alábbi témákból kereshettek magukhoz illő műveket.
1-6. osztály: A család, 7-8. osztály:
Ady Endre és Radnóti Miklós versei
Helyezettek
1-2. osztály:
1. Helméczy Lilla – Dunaharaszti
Hunyadi János Német Nemzetiségi
Ált. Isk.: 1. osztály
2. Horpáczi István – Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi
Ált. Isk.: 2. osztály
3. Berta Olivér – II. Rákóczi Ferenc
Ált. Isk.: 2. osztály
Különdíj: Bárkányi Mór – II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.: 2. osztály
3-4. osztály:
1. Bárkányi Patrik – II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.: 3. osztály
2. Bordás Alexandra – Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.:
3. osztály
3. Horváth-Gutai Berta – Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Ált. Isk.: 4. osztály
Különdíj: Pál Botond – Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.:
4. osztály

5-6. osztály:
1. Bogdán Zsófia – II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.: 6. osztály
2. Kozma Balázs – Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.: 6.
osztály
3. Villányi Rebeka – Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.: 6.
osztály
Különdíj: Sipos Csaba – Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Ált. Isk.: 6. osztály
7-8. osztály:
1. Németh Anna Eliza – Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Ált. Isk.: 8. osztály
2. Tóth Réka Eszter – II. Rákóczi
Ferenc Ált. Isk.: 8. osztály

3. Batta Petra – II. Rákóczi Ferenc
Ált. Isk.:7. osztály
Különdíj: Mérész Cintia – Baktay
Ervin Gimnázium
Interjú a zsűrivel
Mennyire találják nehéznek a zsűrizést?
Fodor Árpádné, Marika: Hát ez most
nagyon nehéz, mert csupa tehetséges,
szépen beszélő, artikuláló gyerek van
most itt és nagyon jó verseket választottak. Talán egy két olyan vers volt,
ami nem ennek a korosztálynak való,
de a legtöbb vers a szívemig hatolt.
Volt, amin annyira meghatódtam,
hogy majdnem elbőgtem magam.
Lehel Endre: Én egyszer el is sírtam
magam. Én ugyanezt tudom mondani, mert nagyon érett versmondók voltak, nagyon jól mondták a verseket.
Fontos dolog az, hogy „benne voltak”
a versben tehát átélték, értelmezték,
értették, érezték a műveket és ez mindennél fontosabb. Ha végiggondoljuk,
akkor a vers végigkíséri az egész életünket. Ha a Himnuszt vagy Szózatot
hallgatjuk az ünnepségeken, az is egy
vers, és ha majd valaki szerelmes lesz,
az is biztos fog verset írni vagy kapni.
Önök szerint a gyerekek mennyit készültek?
F. Árpádné: Hát biztos sokat készültek, már csak azért is, mert a versek
igen hosszúak voltak. De a felkészítő
tanáraik ezt jobban meg tudnák mondani. Biztos, hogy sokat készültek,
dolgoztak.
L. Endre: Igen, ez így van, én is csak
ezt tudom mondani. Látszik, hogy sok
munka van benne.
Önök honnan jöttek?
F. Árpádné: Én már nyugdíjas vagyok, az óvodáknak voltam (néhánynak) a vezetője sokáig, és én mindig
részt szoktam venni a szavalóversenyen, mint zsűri.
L. Endre: Én tizenhat évig itt tanítottam a Kőrösiben: 1982-98 között és
Vásárhelyi Gabi néni férje vagyok, aki
még mindig itt tanít.
Önök szerint mennyivel lehet nehezebb egy kisebb gyereknek megtanulni
egy verset, mint egy nagyobbnak?
L. Endre: Szerintem ugyanaz. Nem hiszem, hogy butábbak lennének, mert
elsősök. Volt egy-két ilyen csillogó
szemű gyerek és olyan érett versmondó, hogy én teljesen megdöbbentem.
Nem gondolom, hogy itt különbség
lenne elsős és nyolcadikos között.
Deák Eszter Dóra, 6.b
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FUTÓCIPŐTŐL A KRÉTÁIG
VIVICITTA 2019

A verseny 6 helyezéses volt évfolyamonként lebontva. Iskolánk ügyes
kis történészei kettőt is magukénak
tudhattak. 2. helyezett lett Boldog
Bíborka, valamint 5. helyezést ért el
Burgyán Milán. Gratulálunk Nekik!
Pálinkásné Baráth Viktória
történelem szakos pedagógus

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
Minden eddiginél többen, 31 293-an
neveztek idén a kétnapos 34. Telekom
Vivicittá városvédő futófesztiválra, a
Kőrösi a szerény 98 fővel járult hozzá
ehhez az óriási létszámhoz.
Szombaton a rövidebb távokon indulhattak a résztvevők. Ezek között volt
például a 2,4 km-es Minicittá, vagy a
7 km-es Midicitta. Zelovics Domonkos
(4.c) kivételével, aki sikeresen megugrotta a 7 km-t, a többség a rövidebb,
2,4 km-en mérettette meg magát.
A rajt és a cél ezúttal is a Margitszigeten volt, ahova busszal mentünk az
iskolától. Akadt kis kommunikációs
zavar a sofőrrel, ezért az utolsó pillanatban érkeztünk, mi már a rajthoz is
loholva érkeztünk.
Öröm volt látnom az új arcokat, a
komplett családokat, az 1.osztályosok
közül is jó néhányat.
Köszönöm, hogy velem futottatok,
hogy hozzájárultatok, hogy idén harmadszor is elhozzuk a fődíjat, amit
természetesen Rátok, az iskola, a szertár leamortizálódott sportszereinek
pótlására fogunk költeni.
Remélem, hogy jövőre újra találkozunk és hozd magaddal egy barátodat/barátnődet!
Sier Tamásné, Andi néni

TÖRIVERSENY

Beszámoló a megyei történelemversenyről
2019. április 12-én a Kiskunlacháza-Áporka
Általános
Iskolában
megszervezésre került az immáron
hagyománnyá vált megyei történelemverseny. Pest megye legtöbb iskolája
részt vett rajta, köztük iskolánk is.
Burgyán Milán, Boldog Bíborka 5.b
osztályos, Oláh Eszter, Deli Dóra 8.
b osztályos tanulók képviselték intézményünket.

a Danubius Hotel Gellértben
Izgalmas tanév a hetedik osztály, mert
még nem kell jelentkezni középiskolába, de bizony már ideje elgondolkodni,
hogyan tovább. Gimnáziumba menjek,
vagy szakmát tanuljak? Ha szakmát választok, merre induljak?
Ezt a döntést segíti elő minden évben a
kimondottan hetedik osztályosok részére hirdetett országos szervezésű Szakmák Éjszakája program. Országszerte
rengeteg színvonalas eseményt hirdettek, a mi kis 7.b osztályunk a BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskola
szervezésében a Danubius Hotel Gellértben kóstolhatott bele a vendéglátás
rejtelmeibe. Besétálhattunk a szállodából elindulva a Gellért hegy gyomrába,
megtekinthettünk egy igazi luxus lakosztályt, mégpedig a 4. emeleten található 422-es számú Yehudi Menuhin
room-ot. Ez a szoba azért kapta a világhírű hegedűművészről a nevét, mert
ebben a szobában szállt meg, amikor
Budapesten járt. Megtudtuk továbbá,
hogy ennek a szállodának volt vendége
Richard Milhous Nixon, az Amerikai
Egyesült Államok 37. elnöke
Nemcsak ismeretekkel lettünk gazdagabbak, de a gyerekek készíthettek
linzert, hajtogathattak profi módon
szalvétát, és végül, de nem utolsósorban
4-5 fős csapatokban versenyezhettek, ki
tud leggyorsabban megteríteni egy asz-

talt az előírt etikettnek megfelelően.
Észre sem vettük, úgy elszaladt az idő.
Ez a program azontúl, hogy a pályaválasztást segítette, a felnőtt kísérőknek
is maradandó élmény volt. Köszönöm
szépen Funk Tímea és Virág Krisztina
szülőknek, hogy a segítségükkel létrejöhetett ez a program.
Elek Márta osztályfőnök

KRÉTA
Idén debütált az elektronikus beiratkozás az általános iskolákban
Az április minden évben izgalmas időszak a leendő kis elsősök szülei számára. Melyik osztályba kerül a gyermek,
ki lesz a tanító néni? Milyen nyelvet
fog tanulni, megannyi kérdés, megan�nyi kétség.
Ebben az évben elektronikusan előre
fel lehetett tölteni a gyermek adatait
a Köznevelési Regisztrációs És Tanulmányi Alaprendszerbe, azaz a jól
ismert nevű Kréta rendszerbe, így
az előzetesen letöltött, kinyomtatott
dokumentumokkal érkezve pár perc
alatt be lehetetett íratni a gyermeket.
Jövőre tovább egyszerűsödik a rendszer, hiszen az Ügyfélkapuval való
összeköttetés egyben elektronikus
aláírásként is funkciónál majd, így az
ügyfélkapuval rendelkező szülők esetén a személyes megjelenés sem lesz
kötelező (bár ilyen pici gyermeknél
még fontos a személyes egyeztetés,
ismerkedés). Külön öröm számunkra,
hogy 45 tanuló esetében töltötték fel
előzetesen a pontos adatokat. Köszönjük, hogy használatba vették Önök is
az új rendszert.
Bárhogyan is lesz jövőre, az informatikai rendszer marad, és a jövőre
beiratkozóknak sem kell hajnalban
ébredniük, hogy a városi legendára hallgatva, „ki korán kel, aranyat
lel” alapon siessenek a beíratással.
Hiszen az informatikai rendszerben
névsorban szerepelnek a gyerekek, és
nem érkezési sorrendben. Lehet jönni
délután 3 órakor is, 4 órakor, és szépen, nyugodtan, megbeszélve a fontos
információkat kerül felvételre a gyermek.
Nyugodalmas várakozást kívánunk,
mindaddig, míg a hivatalos értesítés
meg nem érkezik, és biztosak lehetnek
abban, hogy gyermekük felkészült,
kedves tanító nénikhez kerül majd.
Elek Márta
igazgatóhelyettes (Kőrösi)

26 Dunaharaszti - 2019. április

DUNAHARASZTI HÍREK

SPORT – GASZTRONÓMIA – TUDOMÁNY

Országos Diákolimpia
– bajnokot avattunk

Úszó Diákolimpiai Döntő 50 m leány
gyorsúszásban aranyérmet szerzett.
Az országos döntőben 16. helyezést
ért el egyedüli nem igazolt úszó versenyzőként.
2019. március 26-án Diákolimpia Pest
Megyei Mezei Futóbajnokságon 5:21es időeredménnyel nyert aranyérmet
139 induló mellett. Ezzel az idővel
a második helyezett előtt 37 másodperccel ért a célba.
2019. április 10-én Diákolimpia Országos Mezei Futóbajnokságon 5:28-as
időeredménnyel lett bajnok. Itt 239
induló közül sikerült az első helyet
megszereznie.
Fannit versenyzés közben nézni igazi
élmény. Látszik rajta, hogy szereti,
amit csinál, élvezi a mozgást. Igazi
példaként állhat társai előtt. Nagyon
fontos, hogy támogató háttér áll mögötte, szülei mindent megtesznek
azért, hogy edzésekre járhasson, versenyeken vehessen részt, ezek az eredmények megszülethessenek.
Eltökéltségét, sportszeretetét látva
biztosak lehetünk abban, hogy sok
szép eredménnyel fog még megörvendeztetni minket. Ehhez kívánunk neki
sok sikert, kitartást!
Czompa Gyula

Idén is volt finom husi
Szalai Fanni, a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5. b
osztályos tanulója elképesztő teljesítménnyel nyerte meg a Diákolimpia országos döntőjében az 1500 m-es mezei
futást.
Fanni több sportágat kipróbálva
kötött ki a triatlon mellett. 1 éve jár
rendszeresen edzésre, ahol a tehetsége
hamar kimutatkozott.
Az elmúlt időszakban nagyon sok szép
eredményt ért el:
2019. január 12-én a Pest Megyei

A ll. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában régi hagyomány a Rákóczi-nap,
melynek keretében
több mint 20 éve Rákóczi fogadó is
működik. A jó falatok elfogyasztása
előtt a gyerekek ünnepi műsort tekintettek meg a József Attila Művelődési
Házban, majd az iskola igazgatója,
Czompa Gyula a tanulmányi verseny
helyezettjeit jutalmazta. Ezt követően az iskola udvarán és tantermeiben
színes programokkal várták diákjaikat
a „rákóczis” tanárok. Görkoris ügyességi pálya, teaház 20-féle teával, kép-

és térkép kirakó, társas játék szoba,
honfoglaló játék, kártyavár építés,
roulett, Lego , de korabeli facebook is
várta az érdeklődőket. Minden helyszínen polturát gyűjthettek a gyerekek, majd Rákóczi pénzét a fogadóban és a Rákóczi Shopban költhették
el. Vásárolhattak régi képeslapot, tájképet, újságokat, magazinokat, csecsebecséket, díszdobozt és édességet,
vagy az árveréseken szerezhettek ritka
kincseket.
A fogadósnő ajánlata az idén is Rákóczi kedvenc ételeit tartalmazta. Vajban sült tik melle fűszerekkel hintve
lágy kenyérrel továbbá disznó zsírja
kolbásszal sütve deres hagymával,
bodzavirág kútvízzel hígítva és kapros túrós lepény várta a betérőket.
Nem csoda, hogy a Rákóczi-nap előtt
ezt kérdezte Bakkné. B. Zsuzsa tanárnőtől egy diák: Az idén is lesz olyan
finom husi?
Péhl Gabriella

,,Kísérletezz 2019 !”
Iskolánk
természettudományokat
kedvelő tanulóinak egy kis csapata
március 19 én területi kísérletező vetélkedőn vett részt Szigetújfaluban.
A versenyen előadás prezentáció és
kísérletezés volt. A Móra Ferenc Általános iskola által megadott és az
iskola youttube csatornájára feltöltött kísérletekkel lehetett benevezni . A független zsűri tagjai Halácsi
Ágnes EMMI és Gerőcsné Czeglédy
Irén MKNE véleményezték és értékelték. Tanulóink II. helyezést értek
el. Csapatnevük ,,Rákóczis baglyok”
GRATULÁLUNK Kenyeri Csenge 7.
c Kecsmár József 7. c Turcsányi Botond 7.a Mikó Gábor 7.a Székely Bende Fruzsina 8.b és Vasadi Vendel 8.a
tanulóknak .
Felkészítő tanár: Székely-Simon Mária
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RENDELHETŐ
AZ ÚJ SCALA!

ŠKODA SCALA modellek NEDC szerint mért fogyasztása: 3,6-6,4 l/100km, CO2 kibocsátása: 95-145 g/km.
ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,2-8,4 l/100km, CO2 kibocsátása: 109-190 g/km.

Hamarosan
megérkezik
a ŠKODA
legújabb
a SCALA,
amely az első képviselője egy
kereskedés
Hamarosan
megérkezik
a ŠKODA
család család
legújabb
tagja, tagja,Minta
teljesen
újazŠKODA
korszaknak.
Az új kompakt,
ferdehátú modell a tőlünk megszokott tágas csomaga SCALA,
amely
első képviselője
egy teljesen
új ŠKODA
1234 Mintaváros, Minta utca 123.
és
utastérrel
rendelkezik.
És
van
vele
kapcsolatban
korszaknak. Az új kompakt, ferdehátú modell a tőlünk egy jó hírünk is:
+36 1 234 5678, info@mintakereskedes.hu
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rendelhető az új ŠKODA SCALA!
www.skoda.hu/scala
A megadott
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felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában
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érvényesek. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált
www.skoda.hu/scala
Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás
az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai
Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.
esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az NEDC alatt feltüntetett értékek a WLTP alapján kerültek meghatározásra, és az
2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide
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forduljon
A nevezett
értékekmárkakereskedésünkhöz!
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. Részletes tájékoztatásért
ésBuda
az ajánlatért forduljon
Pest
Győr
Szeged
Tatabánya Porsche
Bentley
M5 márkakereskedésünkhöz!
1238 Budapest,
Szentlőrinci út
Tel.: 421-8220
skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu
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Sion Security Kft. – 20 éves jubileum
Idén ünnepeli fennállásának 20. évfordulóját a ráckevei Sion Security, Magyarország egyik piacvezető
távfelügyeleti szolgáltatója.
Már alapításunktól kezdve elsődleges szempont
volt számunkra az ügyfelek egyedi igényeinek magasszintű kiszolgálása. Cégünk sikereit lépésről-lépésre haladva, szakmánk szeretetének, és munkánk
iránt érzett teljes elköteleződésünknek köszönhetjük. Szolgáltatásunk hatékonyságát mi sem jelzi
jobban, mint a mára 11.000 főt meghaladó ügyfélkörünk. Cégcsoportunk másik tagja, a szigetszentmiklósi székhelyű Érték-Őr Kft. 2011 óta szolgálja
a régió lakóingatlanjainak és intézményeinek
vagyonvédelmét. Szolgáltatásunk riasztórendszerek, kamerarendszerek kiépítése mellett távfelügyeletre, valamint ma már eseti kivonulásra, és
preventív járőrözésre is kiterjed. Minőségben nem
kötünk kompromisszumot, hiszen nem kevesebbről
van szó, mint az ügyfeleink értékeinek biztonságáról, akár az ügyfelek testi épségéről. Az ingyenes helyszíni felmérések, tervezések időpontjának
egyeztetését rugalmasan kezeljük, szem előtt tartva
leendő ügyfeleink időbeosztását. Két ügyfélszolgálati irodánkban hétfőtől-péntekig 8-16 óráig várjuk
ügyfeleinket, legyen szó számlabefizetésről, szerződéskötésről vagy szerződésbontásról, adatmódosításról és kiegészítő szolgáltatás beaktiválásáról.
Húsz év alatt a kis családi vállalkozásunk közel 60
főt foglalkoztató céggé nőtte ki magát. Ma már
Szalkszentmártontól Leányfaluig járőröznek szak-

embereink, egyformán a legmagasabb minőségű
szolgáltatást nyújtva. Valódi csapatmunkánkban
helytáll Dumas híres mondása: miszerint „Mindenki egyért. Egy mindenkiért.” Nagy ügyfélszámunk
ellenére sem engedhetjük meg, hogy ügyfeleink
problémái, panaszai elkerüljék figyelmünket, sok
esetben vezetői szinten kezelve azokat, ezzel erősítve a megrendelő és a Sion Security közötti személyes kapcsolatot, hiszen a mai világban a valós ügyfélélmény megteremtése egyre fontosabb feladat.
A felügyeletünk alatt álló területeken kiemelt figyelmet fordítunk időskorú ügyfeleinkre, szem
előtt tartva szokásaikat, egyedi igényüket. Telepítő
kollégáink türelmesen végzik a beüzemeléskor történő oktatást, válaszolva a felmerülő és visszatérő
kérdésekre. A rendszer és a szolgáltatás aktiválása után, járőr kollégáink személyesen is bemutatkoznak ügyfeleinknek, megismerkednek a helyszín
sajátosságaival, így erősítve biztonságérzetüket. A
rendszerhasználati problémákat is érzékenyen kezeljük, és igyekszünk mielőbbi megnyugtató megoldást nyújtani ügyfeleinknek.
Jövőnk sikerének kulcsát kiváló szakmai csapatunkban, ügyfélközpontúságunkban, valamint az innovatív technológia alkalmazásában látjuk. Ezúton
szeretnénk megköszönni ügyfeleink 20 éve tartó
töretlen bizalmát! Reméljük, hogy szakmaisággal,
precízséggel, türelemmel és kedvességgel méltók lehetünk otthonuk biztonságának védelmezői.
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