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STEPUTAZÁSI IRODA

DUNAHARASZTI HÍREK

Már 22 éve
számíthat ránk!

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

Eng.sz: U-000972

LAST MINUTE AJÁNLATAINKBÓL VÁLOGATVA
Paralia
Olympic Beach
Parga
Peloponessos

07.15-24. busz, stúdió, önellátás
49.900 Ft/fő
07.15-24. busz, stúdió, önellátás
49.900 Ft/fő
07.15-24. busz, stúdió, önellátás
59.900 Ft/fő
07.15-24. busz, stúdió, önellátás
44.900 Ft/fő
07.12-19. repülő, hotel 3*, félpanzió
149.900 Ft/fő
Kréta
07.12-19. repülő, hotel 3*, félpanzió
127.600 Ft/fő
Rodosz
07.16-23. repülő, hotel 3*, félpanzió
123.700 Ft/fő
Korfu
07.11-20. busz, stúdió, önellátás
59.900 Ft/fő
07.15-22. repülő, hotel 3*, reggeli
94.900 Ft/fő
Zakynthos
07.12-21. busz, stúdió, önellátás
59.900 Ft/fő
07.16-23. repülő, stúdió, önellátás
82.900 Ft/fő
Bulgária
07.15-22. repülő, 2 fős stúdió önellátás
88.800 Ft/fő
07.15-22. repülő, hotel 4*, all inclusive
183.000 Ft/fő
Mallorca
07.10-17. repülő, hotel 3*, félpanzió
149.900 Ft/fő
Costa Brava
07.11-18. repülő, hotel 4*, félpanzió
134.900 Ft/fő
Costa Blanca
07.15-22. repülő, hotel 3*, félpanzió
144.900 Ft/fő
Costa del Sol
07.16-23. repülő, hotel 3*, félpanzió
179.900 Ft/fő
Málta
07.11-18. repülő, hotel 3*, félpanzió
99.900 Ft/fő
Albánia
07.16-23. repülő, hotel 4*, all inclusive
139.900 Ft/fő
Montenegró
07.13-20. repülő, hotel 3*, all inclusive
129.900 Ft/fő
Dél-Ciprus
07.12-19. repülő, hotel 3*, félpanzió
199.990 Ft/fő
Török Riviéra, Alanya 07.10-17. repülő, hotel 5*, ultra all inclusive 194.400 Ft/fő
Török Riviéra, Side 07.10-17. repülő, hotel 5*, ultra all inclusive 244.346 Ft/fő
Hurghada
07.16-23. repülő, hotel 5*, all inclusive
147.220 Ft/fő
Makadi-öböl
07.12-19. repülő, hotel 5*, all inclusive
223.380 Ft/fő
Marsa Alam
07.11-18. repülő, hotel 4*, all inclusive
130.560 Ft/fő
Sharm el Sheikh
07.10-17. repülő, hotel 4*, all inclusive
137.360 Ft/fő
Az ár tartalmazza: jelzett közlekedést, megnevezett szállást megadott ellátással, magyar
asszisztenciát, transzfereket. Az ár nem tartalmazza: repülős út esetében illetéket,
sztornó- és 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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Június 4.
Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napjáról városunkban is megemlékeztünk, a Sziget Színház művészeinek
közreműködésével. A kialalkult tradíciónak megfelelően, miszerint minden évben más és más civil szervezet vállalja fel az esemény házigazda szerepét, az idén a
Lokálpatrióta Egyesület látta vendégül a megjelenteket.
A Székely kopjafánál megtartott ünnepségen dr. Szalay
László polgármester úr tartott ünnepi beszédet. Ebből
olvashatnak egy részletet az alábbiakban.
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ez a nap, amelyiken 99 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik nagy, sorsdöntő tragédiája esett meg?
Az összetartozást ünnepeljük, tisztelt hölgyeim és uraim. A fizikailag szétszakított magyarság lelki összeforrását. 1920. június 4-én drámai hangulatú kiáltványban
fordult a magyar Nemzetgyűlés a magyar néphez:
„A tőlünk elszakított országrészeknek pedig azt üzenjük: ezer évi együttlét után válnunk kell, de nem örökre!
E pillanattól kezdve minden gondolatunk, éjjel-nappal
minden szívdobbanásunk arra fog irányulni, hogy régi
dicsőségben, régi nagyságban egyesülhessünk velük. És
mikor őket a búcsúnál még egyszer szívünkhöz szorítjuk, szíveink úgy egybeforrnak, hogy azokat semmi ármány, semmiféle erőszak, semmi hatalom elválasztani
nem tudja.”
És a 90. évfordulón, 2010-ben a magyar Országgyűlés
úgy döntött, hogy ezt a napot ünneppé emeli. A magyar
összetartozás ünnepévé. A szívek végleg egybeforrtak.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Egy olyan város, egy olyan közösség polgármestere lehetek a mai ország közepén, amely úgy magyar, hogy
német, bolgár, cigány kultúrát fogadott magába. Egy
olyan Dunaharaszti polgárai vagyunk, amelybe több
hullámban érkeztek betelepülők az elmúlt 300 évben,
amelyet sokan választottak új otthonuknak az elmúlt
években is, és amely gazdagságát sokszínűségéből nyeri.
Magyarrá vált a város, miközben megőrizte hagyományait; magyar ez a város, miközben mindent megtesz
azért, hogy a benne élő nemzetiségek történelme se szakadjon meg. Felemelő érzés a sváb ünnepeken olyanokkal
találkozni, akik nemrég költöztek közénk. Felemelő érzés
a szülőföld iránti ragaszkodást megtapasztalni azoktól,
akiknek anyanyelve más ugyan, de a magyar himnuszt
hallva és énekelve megcsillan szemükben a könny.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Megjelentek!
Nemrég jártam sokadik erdélyi utamon, és mint minden
alkalommal, amikor a havasokhoz érek, elérzékenyülök
attól, amit hallok és amit látok. Amit hallok: magyar
szó, amit látok, a magyar táj. Sok száz kilométerre innen, egy másik ország szívében, mintha Magyarországon járnánk. Tudom, hogy ez az élmény mindannyiunkat megérint, amikor a Maros mentén járunk, amikor
Székelyföldre érünk, amikor a Felvidéken barangolunk,
vagy amikor a szabadkai piacon forgolódunk. És ilyenkor megtalálom a választ arra a kérdésre, amit már oly
sokszor feltettem magamnak: vajon miért ünnep nekünk

Sokan mondják, hogy a magyarnak Mohács kell. Sokan
mondják, hogy mi magyarok a bajban találunk csak
egymásra. A Hőkölés népe, mondta Ady és szavalta
Sinkovits, „mi mindig mindenről elkésünk”, „mi biztosan messziről jövünk”. Hát nagyon messziről jöttünk,
viszont nagyon messzire jutottunk. Eljutottunk addig,
hogy ezen a napon végre a világba kiáltjuk azt, hogy:
összetartozunk. Hogy minden magyar felelős minden
magyarért. Hogy a határ csupán földrajzi fogalom, az
utazás viszont lélektől lélekig tart. És nincs vége soha,
a herderi jóslat nem fog beteljesedni, a magyar szó nem
száll el a széllel. Gyűjtsünk erőt az égi jelből: most
zarándokolt el Ferenc pápa a legszentebb magyar búcsújáró helyre, Csíksomlyóra. Szentmisét mutatott be ott,
ahol évről-évre összegyűlik a nemzet színe-virága, mi
lehet hát nagyobb bizonyíték arra, hogy áldás van rajtunk, ha összefogunk? Őrizzük meg hát a láncot, amely
lelkeinket összefűzi, és akkor, mint Kossuth mondta,
Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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A Képviselő-testület 2019. június 24-i ülése
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük Faragó Csabát, a dunaharaszti református
gyülekezet lelkészét, valamint a televízió nézőit.
A testületi ülés megkezdése előtt Schmidt Tibor, a Területi Gondozási Központ intézményvezetője méltatta
munkatársa több évtizedes áldozatos munkáját, melyet a
Dunaharaszti Laborban, illetve a vérvételi helyen végzett,
szolgálva a pácienseket. Ennek alapján az Intézményvezető főtanácsosi címet adományozott Bagyinszkiné Nagy
Erikának.

Dr. Szalay László polgármester ismertette az ülés napirendi pontjait, melyek a következők voltak:
1. Döntés közbeszerzési eljárások eredményeiről
2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 28.) számú rendelet módosítása
3. Díjrendelet módosítása
4. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szóló helyi rendelet módosítása
5. Egyes helyi rendeletek módosítása
6. HÉSZ módosítása
7. HÉSZ eseti módosítása egyszerűsített eljárásban
8. Óvodaépítés együttműködésben a Református Egyházzal
9. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
10. 2019. II. félévi képviselő-testületi ülések tervezett időés napirendi pontjai
Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között
eltelt időszakban történt eseményekről:
- Befejeződött a Határ út felújítása, a Kőrösi Csoma Sándor utca felújítása folyamatban van, várható befejezése
július 1.
- Pályázatot nyújtottunk be a Sport-szigeten 1005 méteres
futókör kiépítésére.
- Megkezdődött a Bezerédi játszótér bővítése, kalózhajó és
élménycsúszdák építésére kerül sor szeptember közepéig.
- A Hivatal megkezdte az illegálisan feltöltésre került csapadékvíz elvezető árkok felderítését és a szükséges intézkedések meghozatalát.
- Megkezdődött az okos zebrák telepítése, a buszmegál-

lókban az utas-tájékoztató táblák kiépítése megtörtént,
üzembe helyezésük a napokban várható.
- Dr. Terebessy Tamás ortopéd szakorvos elvégezte az iskolába készülő, illetve az egy évfolyammal kisebb óvodások
ortopédiai szűrővizsgálatát. A megvizsgált 571 gyermek
közül 317-nél nem tapasztalt ortopédiai eltérést, 29 gyermek túlsúlyos, 27 gyermek esetében középsúlyos lúdtalp
deformitást, 106 gyermeknél gerincferdülésre és 92 gyermeknél hanyag testtartásra utaló jeleket észlelt. Ezúton is
szeretném kérni a kedves szülőket, hogy a javasolt további
szakvizsgálatokra szíveskedjenek a gyermekeiket elvinni.
- Dr. Nánási Ákos szemorvos szintén elvégezte az óvodások szűrővizsgálatát. Jelentése szerint a 928 gyermek közül
51 gyermeknél észlelt rendellenességet, közülük 2 esetben
sürgős tennivaló merült fel, ugyanakkor összességében azt
tapasztalta, hogy a gyermekek szemészeti állapota az előző
évekhez képest javult.
- A 2017. évben beadott KEHOP 5.2.9-16-2017-00185 azonosító számú energetikai fejlesztési pályázatot megnyertük, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.
A pályázat a Művelődési Házat, a Mese Óvodát, valamint
a Városi Bölcsődét érinti. A pályázat keretében a homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, födém
hőszigetelés és napelemes rendszer kiépítése, továbbá lapos
tetők esetében a csapadékvíz elleni szigetelés valósul meg.
- A II Rákóczi Ferenc Általános Iskola melegítő konyhájának építési engedélyét megkaptuk, a közbeszerzési eljárás
előkészítése folyamatban van.
- A Területi Gondozási Központ területén a II Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanterem bővítéséhez szükséges területrendezési és átalakítási munkák elkezdődtek.
- A PM_OVODAFELJESZTES_2017/46 azonosító számú pályázat keretében a Százszorszép Óvoda felújítási,
korszerűsítési munkái megkezdődtek. A határidő szűkössége miatt a hétvégi munkavégzés is szükséges, ezért a lakosság türelmét és megértését kérjük.
- A Városi Bölcsőde tagintézményében az udvar árnyékolásának kivitelezése a hét folyamán elkezdődik.
- Az intézményi karbantartás keretén belül:
1.a Napsugár Óvodában jelenleg zajlik az elektromos hálózat teljes felújítása, előtéri burkolat csere és tisztasági
festés;
2.a Területi Gondozási Központban nyílászáró cserék, vizesblokk felújítás és festési munkák történtek.
- Június hónap a városi rendezvények főszezonja. A korábbi évekhez képest egyre többen vesznek részt rajtuk,
különösen sikeres volt a Vagabond Korzó, ahol több ezer
ember szórakozott kulturált körülmények között. Köszönjük, hogy ott voltak, jöjjenek máskor is!
1. napirendi pont: A Képviselő-testület két közbeszerzési eljárás nyerteséről döntött:
- „Dunaharaszti Móricz Zsigmond utca útfelújítása”, ahol
a nyertes az ÚT-ÉP-KER ’97 Kft. lett,
- „Járdaépítések a Némedi úton és az Andrássy utcában”,
ahol a nyertes a Hidrográd Víz- és Közműépítő Kft. lett.
2. napirendi pont: A Testület módosította az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet.
3. napirendi pont: A Képviselő-testület módosította az
Önkormányzat által végzett szolgáltatások díjairól szóló
rendeletet.

Dunaharaszti - 2019. július 5

DUNAHARASZTI HÍREK
4. napirendi pont: A Testület módosította a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendeletet.
5. napirendi pont: A Képviselő-testület megalkotta az
egyes helyi rendelet módosításáról szóló rendeletét.
6. napirendi pont: A Testület módosította a Dunaharaszti Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletet.
7. napirendi pont: A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatot egyszerűsített eljárásban is módosítja
a partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményekkel
kapcsolatban.

Rendkívüli hír
Új óvoda közös felépítéséről tárgyal az
Önkormányzat és a Református Egyház
Dr. Szalay László polgármester és Faragó Csaba református lelkész előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egy
új, hatcsoportos óvoda közös megvalósításáról. Az együttműködés a felek
között nagyon jó, a városnak pedig
szüksége van egy új óvodára, így az
egyház és az Önkormányzat összefog a közös cél érdekében. Dr. Szalay
László polgármester a júniusi képviselő-testületi ülésre előterjesztette az
óvodaépítés ügyét, ahol a képviselők
támogatták a beruházást.

8. napirendi pont: A Testület úgy döntött, hogy a Református Egyháznak ajándékoz a Paál László utcában egy
5000 m2-es ingatlant azzal a céllal, hogy ott az Egyház egy
6 csoportos új óvodát építsen fel és üzemeltessen.
9. napirendi pont: A Képviselő-testület elfogadta a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
10. napirendi pont: A Testület döntött a 2019. II. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és napirendi
pontjairól.

amiért azért fizetett, hogy a buszok átkeljenek az 51-es úton, és megálljanak
az áruház parkolójában.
Nagyon sokan keresték meg azzal az
Önkormányzatot, hogy a buszjáratra
szükség van, mert sokan használják,
ezért dr. Szalay László polgármester
a képviselő-testületnek javasolni fogja,
hogy vállalják át a többletköltségeket,
így megmaradhat a buszjárat.
Pozitív változás az is, hogy nincs változás – mármint a menetrendben. Ebben
az évben nem lép életbe a nyári menetrend Dunaharasztin, mert egyre többen
használják a buszt, így az Önkormányzat abban állapodott meg a buszközlekedést működtető vállalkozóval, hogy
nem csökken a járatok száma.

Tesco buszjárat Újabb játszótér
Eldőlt: megvalósul a Kalózhajós Játszótér Dunaharasztin
„Az év elején megígértük, most meg-

valósítjuk: folytatódik az a soha nem
látott mértékű és nagyságú játszótéri fejlesztés Dunaharasztin, ami a
Knézich utcai létesítmény átadásával
indult el” – jelentette be dr. Szalay
László polgármester. Megépíti az Önkormányzat a Kalózhajós Játszóteret,
sőt, egy új mászókás rendszert is átadnak majd, a gyerekek legnagyobb
örömére.
Már az év elején, a költségvetés tárgyalásakor eldőlt, hogy az idei évben
kiemelt figyelem jut városunkban
a játszóterekre. Ennek megfelelően
május folyamán egy vadonatúj játszóteret adott át az Önkormányzat
a Knézich utcában, most pedig megszületett a döntés a Bezerédi játszótér nagyléptékű fejlesztéséről. Ennek
keretében kiköt nálunk egy hatalmas,
Csepel Duna-parti játszóteréről ismerős kalózhajó, és egy hálókkal, csúszdákkal ellátott mászóvárat is felépítenek mellette. A munkák már június
közepén megkezdődnek!

A Tesco nem finanszírozza tovább a
buszjáratot
A harasztiaknak azonban szükségük
van rá, ezért az Önkormányzat átvállalja a többletköltségeket.
Dunaharasztin a helyijáratú buszközlekedést az Önkormányzat biztosítja,
külső szolgáltató bevonásával. Ez jelentős tétel a város költségvetésében, és
ez tovább fog nőni a továbbiakban. A
Tesco ugyanis úgy döntött, hogy nem
folyósítja tovább azt a hozzájárulást,
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 kereszténység nagyjai
Patrik
az írek apostola

A kereszténység Britanniában hos�szú történelmi múltra tekint vissza. A
kelta-római lakosság zömében már a
4-5. századra keresztény lett. Amikor
az angolok, szászok betörtek a szigetre (450) elkergették az őslakókat, akik
Walesbe, illetve északra, Skócia területére húzódtak vissza. Kereszténységüket megőrizték, de elszakadtak,
elszigetelődtek kontinenstől, s hitgyakorlatuk, szokásaik eltérően alakultak.
Ez később a Rómával való viszályok
forrása lett.
Írország nem tartozott a Római Birodalomhoz. Itt a kereszténység elterjedése a szent életű Patrik és a vele
együtt érkező missziójának eredménye.
Patrik magát „rómainak és britnek”
nevezi. Apja ugyanis római nemesi
család sarja. Brit asszonyt vett el feleségül, házasságukból 389-ben Skóci-

A BÚVÁR
Találkozás Szűcs István ipari búvárral,
aki részt vett a Hableány kiemelésében
Az elmúlt hetek tragikus eseménye
ráirányította a figyelmet a folyóink,
tavaink, egyéb vizeink mélyén dolgozó
szakemberekre, köztük az ipari búvárokra. Kiderült, hogy városunk egyik
pol-gára is ezt a ritka mesterséget
gyakorolja. Így jutottunk el Dunaharaszti egyik emblematikus helyének,
a Lemenő nap dombjának (melynek
Kossuth-díjas költőnk, Tornai József
a névadó-ja, és megörökítője) tőszomszédságába, ahol családi házának
kertjében beszélgettünk Szűcs István

ában született Patrik. A fiú 16 évesen
két nővérével együtt kalózok fogságába esett, akik Írországba hurcolták, és
eladták rabszolgának. Hat évig egy ír
fejedelem disznópásztoraként élt. Megszökött, majd visszatért szülőföldjére.
Misszionárius szeretett volna lenni,
Galliába ment, hogy tanulmányokat
folytasson. Álmában egyszer az írek
hívó szavát hallotta, akik várták vis�sza. Pappá szentelése után Celesztin
pápa megbízást adott neki a misszióra.
Patrik néhány paptársával együtt 432ben szállt partra az ír szigeten. Nagy
erővel hirdette az evangéliumot, meglehetősen nagy „ellenszélben”, ugyanis
az íreknek erős pogány szokásaik voltak, amelyek ellenkeztek a kereszténység tanaival. Prédikációi nyomán sokan, még a király is kereszténnyé lett.
A missziói munka nyomán kolostorok
alakultak, ezek vallási és kulturális
központok lettek. Írország kolostorszigetté lett.

búvárral. Már a környezet is beszédes:
a kapun belépve, egy mini helytörténeti kiállítás várja a látogatót. Az
ízlésesen kifüggesztett szerszámok,
péklapát, bárd, járom, és egyéb eszközök mind a múlt tiszteletéről árulkodnak. Beljebb lépve virágok, célszerű
konyhakert és barátságos főzőhely fogad. A bográcstartó egy jókora, majd
kétméteres, német gyártmányú, egy
darab vasból kikovácsolt hajóhorgony.
Mellette egy patinás kikötői bak. Körötte megannyi emlék; látványra is súlyosnak tűnő „búvárcipő”, az ős-Duna
által ideszállított és a környező sóderbányákból előkerült mamutcsontok, a
Margít-híd egyik kereszttartó oszlopából kialakí-tott hangulatos lámpa,
mely szintén a víz alól került elő a

Patrik 30 esztendei kemény és fáradhatatlan missziójának eredménye,
hogy Írország lakossága majdnem kereszténnyé lett. A sziget „a szentek
szigete” nevet kapta. A nagy térítő 72
esztendős korában, 461-ben halt meg,
Varsányi Ferenc
felrobbantott híd roncsai közül. Mind
a folyókhoz, hajózáshoz, búvárkodáshoz köthető relikviák. A házigazda –
napbarnított, edzett férfi, évtizedet is
letagadhatna a korából – feleségével
kedvesen fogadott.
Hogyan lesz valakiből ipari búvár?
Szentesi gyerek vagyok. Hivatásos
katonaként 25 éven át szolgáltam a
felderítőknél, mint tiszthelyettes. Egy
időben Csongrádon éltem, ott ismerkedtem meg a búvárkodással, még a
honvédség keretében. Miután nyugdíjba mentem, azután lettem ipari
búvár.
Avatatlan szemmel úgy képzeljük el a búvárkodást, ahogyan
azt Cousteau kapitány filmjeiben
láttuk. Milyen viszonyok vannak
a hazai vizekben?
Teljesen más. Ideális esetben másfél-két méter a látótávolság, de többnyire sok szemcse úszik a vízben, így
keveset látunk. Áradáskor főleg, akkor szinte semmit sem látni. Hőmérsék-lettartomány szerint is a végletek
között dolgozunk. Hideg vizű folyóktól kezdve a 40 fok feletti biogáz tartályokig, minden előfordul.
Milyen veszélyek leselkednek a
búvárra, és ez ellen mivel védekeznek?
A sodrás jelenthet veszélyt. Az ipari
búvárok a Dunába a Vigadónál mért
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3-3,5 méter víz-magasság esetén merülnek, ennél nagyobb vízállásnál nem
szoktak. A sodrás a középmagas-ságnál a legnagyobb, a fenékre érve kön�nyebb mozogni, kapaszkodni is lehet.
A létráról való lekerülés, illetve a
létrára való visszakapaszkodás lehet
veszélyes, főleg, ha nagyobb a sodrás,
vagy ha a búvár alaposan kifáradt a
feladat elvégzése közben. Ezen kívül
veszélyt jelenthetnek a víz alatti kiálló, éles tárgyak, roncsdarabok, vagy
meghibásodott műtárgyak, főleg, ha
a búvár csak tapintással tud „látni”
munka közben.
Az ipari búvároknál megszokott dolog
a fegyelem és a csapatmunka. Általában egy merül, a stáb pedig fentről
kiszolgálja, vigyáz a víz alatt levőre.
Mindig a búvár diktál, hiszen ő tudja, mire van szüksége lent ahhoz, hogy
meg tudja oldani a rá bízott feladatot.
Az ő helyzetfelismerésére és kreativitására van szükség, ha váratlan esemény
jön közbe. A segítő munkatársaknak a
feladatuk, hogy mindent előkészítsenek a merülő búvár számára, rendbe
tegyék a felszerelést, feltöltsék a palackokat, kitisztítsák a sisakot, ellenőrizzék a búvártelefon akkumulátorait, egyszóval mindent, aminek rendben
kell lenni a merülésre.
Dolgozott a Hableány kiemelésénél is, ami szinte élőben zajlott
egy ország szeme előtt. Mi volt
a feladata?
A Hableány kiemelése és az áldozatok felszínre hozása egy széles körű
együttműködés eredménye. Az egész
munka szélsőséges körülmények között zajlott. Nagyon magas volt a vízállás, nagy volt a sodrás, látni nem
lehetett semmit. Amíg nem kaptunk
fényképeket, addig azt sem tudta
a búvár, hogy mit kell éreznie a víz
alatt. Tapasztalt kollégák merültek
le, de így is veszélyes volt amíg az
elsüllyedt hajó nem volt rögzítve, hiszen a sodrás bármikor elmozdít-hatta volna, ami akár balesetet forrása
is lehet. Kiváló csapatmunka folyt;
egy geodéta pontosan kimérte az elsüllyedt hajó helyét, a profi hajósok
pedig centiméter pontossággal vitték
oda a búvárt, ahol a felderítést el
kellett kezdeni. Több búvárcsapat is
jelen volt, bár ilyen jellegű munkákban nekünk, ipari búvároknak volt a
legnagyobb tapasztalatunk. A feladat
sikeres végrehajtása a tapasztalat, a
fegyelmezett munkavégzés, valamint a
professzionális irányítás és összehangolt tevékenység eredménye. Ebbe a

koreaiak is jól beilleszkedtek, nagyon
ügyesek és együttműködők voltak.
Mivel nekem van a csoportunkból a
legtöbb dunai tapasztalatom, és hajóvezetői engedéllyel is rendelkezem, valamint korábbi munkáim során, mint
hajós, és mint búvár is volt alkalmam
megismerni a Margit-híd alatti medret, feladatom – miután az utóbbi
években már nem végzek vízalatti
munkát –, a búvárcsapatunk vezetésének és búváraink munkájának segítése, a hajósokkal történő koordináció
volt. Nekem kellett éjszakára is kint
maradnom, folyamatosan, tizenegy
napon át.
Milyen más, emlékezetes munkákat idézne fel szívesen?
Harminc év alatt sok minden történik.
Mint már említettem, hosszabb időt
töltöttem el búvárként és hajósként
is a Margit híd felújításakor a régi
roncsok kiemelésében, amik még a II.
világháborúban történt felrobbantásakor kerültek a mederbe. Az elődeink
elvégezték annak idején roncsmentesítést, de sok darab bent maradt. Volt,
hogy hatvantonnás hídelemeket emeltünk ki a vízből. Részt vettem már 500
kg-os bomba kiemelésénél is – bombafelismerő képesítésem is van –, szintén
a Margit híd közelében.
Ezen kívül nagyon sok ipari, és közműellátó rendszert javítottunk. Magyarországon a szennyvíztisztító rendszereknél hiba esetén sem engedik le a
vizet, mert az nagyon költséges, hanem víz alatt kell megjavítani a meghibásodott berendezést. Ilyenkor a
búvárismeretek mellett ko-moly szakmai tudásra is szükségünk van. Volt a
Duna alatt 27 méter mélyen fekvő ivóvíz szállító, egy méter átmérőjű beton
csővezeték, ami megrepedt, ezt a víz
alatti betonozással kellett kijavítani.
De ugyanilyen vastagságú vas nyomócsövet is kellett javítani. A búvár
kollégák kivágták a cső palástját, és
bélést húztak a vezetékbe, megállítva
a szivárgást..
A délszláv háború után hosszabb ideig Boszniában dolgoztunk, a lebombázott hidakat roncs-mentesítettük
és pontonhidak felállításában is részt
vettünk. Érdekes munka volt, sokat
tanultunk, a víz alatti robbantások,
fémszerkezetek vágása, bontása, hegesztése során sok új technikát ismertünk meg.
De voltak derűsebb feladatok is, több
éven át biztosítottuk Schirilla György
jeges úszásait.
Végezetül, mint búvároktatót

kérdezem: Milyen az utánpótlás?
Jönnek-e fiatalok a csapatba?
Sajnos nem kedvező a helyzet. Az ipari búvároknak – mint sok más szakmának – nem kielégítő az utánpótlása. Megszűnt a sorköteles katonai
szolgálat, ahonnan lehetett toborozni.
Ez a munka elég ismeretlen a fiatalok között, azon kívül sok feltétele is
van, mint a rátermettség, a fizikai és
lelki állóképesség, az orvosi alkalmasság, a katonai fegyelem betartása. Így
egyre kevesebben jutnak el hozzánk.
Pedig aki megismeri ezt a hivatást,
az sok szép élményt, tapasztalatot
szerezhet a munka során. Én el sem
tudnám nélküle képzelni az életemet.
A vállalkozó kedvű fiataloknak pedig
azt tanácsolnám, hogy aki szereti a
kihívásokat, a férfias megmérettetést,
a kreativitást, azt nálunk mind megtalálja. Érdemes kipróbálni!
Gáll
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
Gratulálunk Táborosi Zoltánnénak,
nyugalmazott igazgatónknak, akit
Dunaharaszti Város a Közalkalmazotti Napon ünnepélyesen kitüntetett, mert „tevékenységével hosszú
időn át és magas színvonalon szolgálta városunk közművelődésének ügyét,
munkájával előmozdítva Dunaharaszti kulturális életének gazdagságát.”!
Méltatása honlapunkon olvasható:
www.dhbiblio.hu
JÚLIUS 8 - AUGUSZTUS 20-ig NYÁRI NYITVATARTÁSSAL működünk:
hétfő: 10-19.00, szerda: 10-18.00 és
péntek: 10-18.00. Köszönjük megértésüket! Szolgáltatásainkkal várjuk az
érdeklődőket: helyben olvasás, fénymásolás, kölcsönzés, szkennelés, spirálozás, előjegyzés, laminálás, faxolás
– a könyvtárközi kölcsönzés kivételével. Szívesen nyújtunk felvilágosítást,
keressenek bennünket: 06-24-531-040,
dhbiblio@dhbiblio.hu, www.dhbiblio.
hu, www.facebook.com/dhbiblio.

Fogadják szeretettel nyári ajánlónkat: PÁRHUZAMOS 
UNIVERZUMOK Athenaeum, Budapest, 2019,
Elpusztíthatja-e holnap egy aszteroida a Földet? Lehetünk-e fiatalabbak
a saját gyermekünknél? Megjósolható-e a jövő a tudomány segítségével?
Vannak-e jogaik a majmoknak? Hány
neme lehet egy földönkívülinek? Hogyan építsünk életképes diktatúrát?
Gazdasági hiba volt-e a Birodalom
presztízsberuházása, a Halálcsillag
megépítése? Cersei Lannister vagy

Daenerys Targaryen kormányzott-e
jobban? Na és mitől leszünk szerelmesek? Három éve jelent meg A scifi politológiája című ismeretterjesztő
könyv. A tanítva szórakoztató kötet
jól ismert tudományos-fantasztikus
filmek, sorozatok és regények segítségével világított meg mindenkit érdeklő és érintő társadalmi, politikai
problémákat. A szintén társadalmi
kérdéseket vizsgáló Fantasztikus világok, majd a pedagógiai szempontokat
megjelenítő Nevelj Jedit! a szerzők,
a vizsgált műfajok és a felhasznált
tudományos eszközök körét is kinyitotta. A Párhuzamos univerzumok
tizenöt tanulmánya a Star Wars, a
Star Trek, a Harry Potter-széria, a
Deadpool, a Kapcsolat vagy a Trónok harca mellett számos további
népszerű sci-fi, horror, fantasy és
disztópia tudományos szempontú
elemzésére vállalkozik. A műfaji sokféleség mellett a kötet fő újdonsága,
hogy a társadalomtudományok mellett a természettudományok kiváló
és elismert magyar képviselői is képviseltetik magukat benne. Az új kötetekben így nemcsak politológiai,
pedagógiai, jogi, közgazdaságtani és
viktimológiai, de pszichológiai, csillagászati, asztrofizikai vagy éppen
geológiai szempontok is hangsúlyosan
megjelennek. A kötet szerzői: Bokor
Nándor, Filippov Gábor, Flach Richárd, Gáspár Attila, Hraskó Gábor,
Miyazaki Jun, Lápossy Attila, Nagy
Ádám, Orosz László, Pirkhoffer Ervin, Pongrácz Máté, Radó Péter, Torbó Annamária, Tóth Csaba, Vancsó
Éva, Vinkó József, Zsótér Dániel.A
művek szerzői: Filippov Gábor, Zsótér Dániel, Vinkó József, Vancsó
Éva, Torbó Annamária, Radó Péter, Pongrácz Máté, Pirkhoffer Ervin, Orosz László, Nagy Ádám, Lápossy Attila, Miyazaki Jun, Hraskó
Gábor, Gáspár Attila, Flach Richárd, Bokor Nándor, Tóth Csaba.
A Sziget Könyvkiadó újdonsága Brigitte Kleinos és Manfred Stiebler:
MAGASÁGYÁSOK című kertészeti szakkiadványa. Legfőbb előnye a
magaságyásnak, hogy hajolgatás nélkül, ülve vagy állva élhetünk kedvenc
hobbinknak, fele annyira fáradunk el,
mintha görnyedve végeznénk nehéz
fizikai munkát. A szerzők tetszetős
ágyáscsoportokat mutatnak be, mind
a haszonkertben, mind a díszkertben.

Furfangos ötletekkel igazi kerti nappalikat alakíthatunk kis helyeken, így
biztosítva napozó-társalkodó-étkezőhelyet és játékteret a család különböző tagjainak. Speciális textiltáskákkal
akár függőleges kerteket is létrehozhatunk, amelyek föntről árnyékolják
és díszítik külső tereinket. A kertészkedéshez jó kedvet kívánunk!

Az ÜNNEPI KÖNYVHÉT egyik csemegéje Simon András: EGYVONALBAN ISTENNEL című önéletrajzi
riportkötete. Aki esetleg elmulasztotta a személyes találkozást május
27-én könyvtárunkban a zseniális
grafikusművésszel, az most elolvashatja az írását. Közismert grafikus,
az „egyvonalas” stílus megalkotója.
Boldog férj, édesapa, nagypapa, aki
rendszeresen tart kiállításokat és
előadásokat határon kívül és belül.
Akik ismerik és szeretik műveit, azt
mondják, hogy nem képet, hanem
üzenetet tesznek a falra, akik Simon
András grafikáival díszítik otthonukat. Örülhetünk, hogy tollat is ragadott, mert ami nem fért el „egyvonalban”, az ebben a könyvben benne
van. Simon András szakrális témájú,
jellegzetes egyvonalas grafikáiban
a szeretet és az egyszerűség jelenik
meg, a mindennapok csodája, amelyben a teremtő Istent sejthetjük. Sikeres, elismert művészként is vallja:
életműve nem az övé, hanem Istené.
Sorsában szinte kézzelfoghatóan van
jelen az isteni Gondviselés. „Ha meg
akarod tapasztalni a szeretet szabadságát, akkor folyamatosan – mindig
megújuló alázattal – vond ki magad
a középpontból, ahová saját önbecsülésed, vagy mások tisztelete állított!
Csak akkor leszel szabad, ha nem en-
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geded, hogy megmerevedjen másokban a rólad kialakult kép, s jó, ha ezt
a képet magadban sem hagyod megmerevedni. Mert a szeretet szabadságában elsősorban Istenhez tartozol”.

Jó szívvel ajánljuk!
Simon András időszaki kiállítása után,
júliusban BUJDOSÓ JÁNOSNÉ, augusztusban a „MILYEN SZÍNŰ A
BOLDOGSÁG?” a Kőrösi Cs. és a
II. Rákóczi F. Általános Iskolák Humiskó Zsuzsanna és Vargáné Katalin
tanítók osztályainak a rajzkiállítása

Maros Krisztina grafikus ihletésére,
szeptemberben a BÁRKA, októberben MAROS KRISZTINA műveit tekinthetik meg Mini Galériánkban.
KÖZKÍVÁNATRA MÁSODIK FÉLÉVI PROGRAMJAIKRÓL: (a Dühöngőn és a Játékdélutánon kívül)
09.12 Nyulász Péter, 09.16. Olach dr.,
09.19. Bán Mór, 10.01. Csapody Kinga, 10.03. Imédias Kiadó nemzetiségi
könyvbemutatója, 10.14. Tóth Icó,
10.17. Thúróczy Gergely, 10.21. Tóth
Icó, 10.24. Dr. Reisinger János, 11.04.
Görög Ibolya előadása.
Fiatal lányok figyelmébe: megtalálják
nálunk a BELLA GIRL című magazint, amely az Igaz Női Értékekért
Alapítványtól érkezett. Köszönet érte!
Köszönjük szépen Fényes István képviselő színpompás petúnia-ajándékát;
új átriumkertünket díszítjük az illatos
és szép virágokkal, ahol könyvtári foglalkozásokat tarthatunk az évszaknak
megfelelően. Köszönjük a felajánlott
logisztikát és munkát Surányi János
cégvezetőnek, Dr. Szalay László polgármesternek a finanszírozást; valamint Verba János és Kiss Attila kivitelezőnek, akik a forró nyári melegben

fáradoztak azért, hogy intézményünk
nívós kerti pavilonnal bnővülhessen!
A Dunaharaszti Városi Könyvtár
könyvtárost keres a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján. Fényképes
önéletrajzot kérünk a tothmarianna@
dhbiblio.hu-ra.

100 ÉVE HUNYT EL CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR

100 éve hunyt el Csontváry Kosztka
Tivadar, a magyar festészet egyik legkülönösebb egyénisége.1853. július 5-én
született Kisszebenben. 1919-ben hunyt
el Budapesten, többek állítása szerint
éhenhalt. Csontváry patikusként dolgozott, amikor hivatásszerűen festeni kezdett. Mindent alávetett művészetének,
lemondásokkal teli életet élt. Csontváry

egyetlen festészeti irányzathoz sem tartozott. Alkotásai egyediek, rendkívüliek, témái az emberi létezés kérdései,
az emberi sors spirituális útjának bejárása. A lélek belső élete és a külvilág
ellentmondásai nőttek kozmikussá a
művészetében. Festészetét varázsos
színvilág és ábrázolásmód, rejtett
allegóriák, mágikus látásmód, mo-

numentális vásznak, valamint egyéni
szimbólumteremtő erő jellemzi. Legismertebb művei a Magányos cédrus, az
Öreg halász, A taorminai görög színház
romjai, az Önarckép, a Római híd Mostarban, Selmecbánya látképe. Az, hogy
akkoriban mennyire nem tartották értékesnek az életművét, jól tükrözi a halála utáni helyzet. Az örökösök fuvarosoknak akarták anyagárban eladni a jó
minőségű vászonra festett képeket. Ha
nem lép közbe egy jószemű, érdeklődő
és művészetértő fiatal építész, - Gerlóczy Gedeon, aki felfedezte Csontváry
zsenialitását, és nem vásárolja fel a képeket -, egyetlen festmény sem maradt
volna fen!. Ugyanakkor elképesztő és
végletes, hogy az eddigi magyar árverési rekord – az egykor mellőzött festő
- Csontváry alkotása, a 240 millió forintért elkelt Traui tájkép naplemente
idején című festménye. 1948-ban Párizsban állították ki Csontváry képeit.
Picasso egy órára bezárkózott a festményekkel, majd a teremből kilépve azt
mondta: „Nem is tudtam, hogy rajtam
kívül más nagy festője is volt századunknak.” 1973-ban Pécsett nyílt meg
a Csontváry Múzeum.
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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
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Magyar Gála
Vastapssal zárult a József Attila Művelődési Házban, június
16-án
másodízben
bemutatott,
Dunaharaszti Magyar Gála. Elsőként dr. Szalay László polgármester
úr köszöntötte a hiánypótló eseményt megálmodó, s színpadra formáló Paradicsomsziget Egyesületet,
s a Város által is támogatott, egyre
növekvő jelentőségű eseményt. Lehel
Endre alpolgármester úr, fokozva a
bensőséges hangulatot, pogácsával
teli batyuval, s a jóféle itókával töltött demizsonnal köszöntötte a fellépő művészeket, s a megjelenteket,
örökös védnöki minőségében.
A műsorban, a magyar (népi) kultúra helyi követeiként, a városban élő
és alkotó, s a kistérségre is kikacsintva meghívottak, ismert, vagy újonnan bemutatkozó művészek egy köre
mutatta meg tudását, a megjelent
népes közönség örömére.
Kitörő lelkesedés fogadta a Bacsó
Sára mestertanár vezetésével, tehetségét 3 év óta már számos alkalommal megcsillantó Csillagszeműek
Dunaharaszti Néptáncműhely gyermek táncosainak magával ragadó
fellépését. A Kárpát-medence több
tájegységét felölelő, színvonalas koreográfiákból külön megemlítést kíván, a Budinszky Emília - Budinszky
Vilmos testvérpár ihletett páros tánca. Az együttesnek a népszerű Rigó

Márton prímás, és zenekara húzta a
talpalávalót.
A Csillagszeműeknek a Gálát ölelő
tánccsokrai között mutatkoztak be
nagy sikerrel a fellépő további alkotók. Müller Maia, a kibontakozó tehetségét az elmúlt években több alka-

lommal megmutató ifjú népdalénekes
csengő moldvai dallamait, a több
néptánc találkozón már bizonyított,
LAVE MANCS asszonyainak, Rusorán Gabriella koreografálta, örömteli magyar néptánc számai követték,
majd Antal Kata, a városban már
több jeles eseményen megmutatkozó
népdalénekes adta elő csodásan zengő, somogyi népdalcsokrát. Berta Olivér, a városi gyermek versmondó verseny rangos helyezettje Szabó Lőrinc
egyik legismertebb versét adta elő
nagy átéléssel, majd a dunavarsányi
Csenderítők együttes nyújtotta át
tüzes, moldvai tánc –és táncdallam
válogatását. A 2. Dunaharaszti Magyar Gálát a fellépők, s a közönség
soraiból csatlakozó kicsik, s nagyok
közös örömtánca zárta. Köszönet
az eseményt felkaroló városvezetésnek, valamennyi, az első hívó szóra
érkező művésznek, s a lelkes közönségnek! 2020. június 14-én, vasárnap
du. ismét várja kedves Vendégeit az
újabb helyi hagyománnyá nemesedő
Dunaharaszti Magyar Gála! A dátumot már most érdemes a naptárba
bejegyezni!
Lengyel Zsuzsánna
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Táncosok Burgenlandban
A Burgenlandi Néptáncszövetség gyermektánc ünnepére 3
magyarországi együttes, Solymár, Sopron-Ágfalva és a Haraszti Fiatal Svábok Egyesületének Kleine Rosinen csoportja kapott meghívást az idén. A Kleine Rosinen-hez csatlakozott még néhány táncos gyermek a Hunyadi Iskolából.
Ismét előre megadott táncokat kellett betanulni, melyeket
Virágné Gábor Pálma és Kindlinger József gyakoroltak be
a táncosokkal. Június 1.-én szombaton indulás hajnal 5
órakor, érkezés fél kilenc körül a Kulturzentrum-hoz, majd
öltözés, hajfonás a lányoknak, beállás a menethez, és indulunk Eisenstadt/Kismarton sétálóutcáján. Első fellépésünk a városházánál volt Deutschkreutz, Grosshöflein és

St. Margarethen táncosaival. Innen tovább vonultunk az
Eszterházy kastélyhoz. A kastély előtti térre ünnepélyesn
vonultunk be, egy úgynevezett Auftanz keretében. Miután
mind a 170 résztvevő felállt az Eszterházy téren, Johann
Tschürtz Burgenland miniszterelnök-helyettese és Thomas
Steiner polgármester köszöntötték a táncosokat és kísérőiket. A Burgenlandi Néptánc Szövetség nevében Mathias
Beck elnök és Gerlinde Haider üdvözölték a résztvevőket.
Ezután be álltunk az előadáshoz, 4 nagy körbe, Deutschkreutz és Grosshöflein tánccsoportjaival alkottunk egy nagy
kört, és 170 táncossal adtuk elő az itthon megtanult táncokat (Spitzbub, Trampelpolka, Kreuzpolka, Fröhlicher Kreis,
Ennstaler Polka, Bauernmadl, Du und ich wir beide). Nagy
élmény volt ennyi népviseletbe öltözött gyermek együttes
műsorát látni, és nekik is nagy öröm volt a közös tánc.
A rendezvény után az Eszterházy kastélyt tekintettük meg,
a táncosaink egy gyermekprogramon vehettek részt „Uraságok és szolgák” címmel, szituációkat játszhattak el úr/úrnő
és szolga/szolgálólány szerepében.
A gyermekek felkészítését szeretnénk megköszönni Virágné Gábor Pálmának és Kindlinger Józsefnek, a szervezést
Rötzer Viktóriának és Zwick Andrásnak.
Köszönjük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Csoóri Sándor
Program támogatásával sikerült megvalósítani a programot.
Kleine Rosinen táncosok
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Erasmus

Zárul az Erasmus+ projekt a
Baktayban

Idén augusztusban zárul a 2017. szeptemberében kezdődött Erasmus+ projekt a Baktay Ervin Gimnáziumban.
Magyarországon kívül a projektben
résztvevő többi ország: Olaszország,
Németország, Románia, Franciaország,
Portugália és Lengyelország.
Korábban már több eseményről is beszámoltunk a pályázattal kapcsolatban.
Azóta 2019. március 25-29-ig intézményünkben tartottuk az utolsó előtti
projekttalálkozót. Összesen 12 tanár és
26 diák látogatott el intézményünkbe.
A külföldi diákok fogadócsaládoknál
voltak elszállásolva. Iskolánk tanulói és
családjuk nagy örömmel látták vendégül 1 hétig a partnerintézményekből érkező diákokat, a szülők is és a gyerekek
is mindent megtettek annak érdekében,
hogy a vendégek jól érezzék magukat
és minél jobban megismerjék országunkat. Tartalmas 5 napot töltött el Magyarországon a delegáció. Igyekeztünk
minél többet megmutatni a magyar
és sváb hagyományokból, szokásokból,
valamint a legjelentősebb látnivalókból hazánkban. Bemutattuk Dunaharasztiban a sváb tájházat, voltunk a
lajosmizsei tanyacsárdában lovasbemutatón, és megnéztük Budapest nevezetességeit. Intézményünk falain belül a
diákok alakítottak egy kisebb Európa
Parlamentet ahol egy szavazáson vehettek részt. Ennek a tevékenységnek a
keretén belül a „Parlament tagjainak”
lehetőségük volt megismerkedni a projektben résztvevő 7 ország nemzeti ételeivel, melyekre különböző szempontok

alapján szavaztak, valamint a diákok
betekintést nyerhettek az Európa
Parlament felépítésébe, működésébe is.
Ez az 1 hét nagyon hasznos volt a gyerekek számára, hiszen a fogadódiákok
végig együtt voltak a cserediákokkal,
így gyakorolhatták az angol nyelvet, és
mélyebb betekintést nyerhettek más országok kultúrájába, szokásaiba.
Május elején Helméczyné Bosánszki Judit és jómagam részt vettünk a 2 éves
projekt háromnapos záró megbeszélésén a koordinátor intézmény szervezésében Szicíliában, Gela városában. A találkozó során megbeszéltük a pályázat
lezárásával kapcsolatos legfontosabb
tennivalókat. Kétéves együttműködésünk során létrehoztunk egy weboldalt
- fitcornoerasmus.weebly.com -, digitális
magazint, és egy blogot, melyeken minden további, a projekt során megvalósított tevékenységés további produktum
megtalálható, illetve iskolánk honlapján is elérhetők információk a pályázati
tevékenységekkel kapcsolatban.
Intézményünk számára nagyon hasznos
volt a projektben való részvétel, hiszen
ennek segítségével diákjaink számára
lehetőség nyílt arra, hogy más nemzetiségű, hasonló korú emberekkel megismerkedjenek, és más európai országba
eljussanak.
Nemesné Molnár Kinga
Helméczyné Bosánszki Judit

Finn kapcsolat
A Baktay Ervin Gimnázium finn
cserekapcsolata

Hosszú évek óta hagyomány iskolánkban a cserekapcsolat ápolása Finnországból, Ii városából érkező diákokkal
és tanáraikkal.
Több hetes munka előzte meg az egy
hetes rendezvénysorozatot. Ez alkalommal körünkben köszönthettük a
finn végzős diákokat és tanárukat.
Megérkezésük alkalmából a könyvtárban városunk értékeiről és az előző évek találkozóiból videókat nézhettünk meg. A vendégek tiszteletére
rendezett állófogadáson a szülők finom
csemegéi mellett hidegtállal, üdítővel,
tejjel, gyümölcsökkel kínáltuk a népes
küldöttséget.
Másnap a nyitó műsort a Laffert-kúriában rendeztük meg az iskola több
tanulójának igényes előadásával. A következő napokat több helyszínen töltöttük. Különleges csúcspontja volt a
két napos budapesti kirándulás. Megtekintettük Budapest nevezetességeit,
a Budai várat, az Állatkertet, Terror
Házát. Hétvégén a fogadó szülők szabadidős programokat szerveztek: Paintball, balatoni kirándulás, belvárosi
városnéző séta szerepelt kikapcsolódásképpen. Tanárnőjük megtekintette
Visegrádot és Szentendrét. A zárónapon a Baktay-emlékházban voltunk,
majd a könyvtárban álomfogót készítettünk a találkozónk emlékére.
Az idei látogatásnak külön emelte
értékét a pedagógusokkal és a tanulókkal együtt töltött hét, a sok közös
élmény, az összetartozás és a barátság
érzésének felerősödése.
A BEG diákoknak igénye van a finn
cserekapcsolat ápolására, sokan jelentkeztek a következő utazásra is.
Szeretnénk ezt a barátságot tovább
mélyíteni.
Végül szeretnénk köszönetet mondani
a fogadó szülőknek, pedagógusoknak,
tanulóknak és az iskola vezetőségének,
akik munkájukkal segítették a rendezvénysorozat lebonyolítását.
Antalné Molnár Zsuzsanna

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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Interaktív színház

A Nyitott Kör Egyesület pályázatot hirdetett, amire Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 1.a osztálya örömmel
jelentkezett. Az egyesület elsősorban színházi nevelési előadásokat, valamint drámaórákat hoz létre. A színházi nevelési előadás egy interaktív előadás, amin egy diákközösség
vesz részt. A színházi formában feldolgozott történet kapcsán egy kérdést, vagy témát vizsgálnak: az előadást játszó
színész-drámatanárok és a diákok közösen játszanak, gondolkodnak. A diákok nem csak nézői az előadásnak, hanem
jelenlétükkel, kérdéseikkel és gondolataikkal alakítják az
eseményeket.
Izgatottan vártuk, hogy osztályunk bekerül-e a kiválasztottak közé. Örömujjongással fogadtuk a hírt, hogy nyer-

tünk! Május 21-én szeretettel várnak bennünket A hű szolga című interaktív bábelőadásra. Érdeklődéssel olvastuk
az előadás ismertetőjét:
Minden évben megünnepeljük a Hűség napját. Ezen a napon ellátogatunk a Hűség Szobrához, és felelevenítjük a hű
szolga történetét. Erre az ünnepségre várjuk a gyerekeket,
akik találkozhatnak a királyfival és a királylánnyal, hogy
együtt ünnepeljenek.
Az ünnepség során arra is keressük a választ, hogy a tetteinkért milyen jutalom, vagy büntetés jár, illetve tényleg
igaz-e, hogy “jótett helyébe jót várj”.
A nyertes pályázat kihirdetése után rögtön feladatot is
kaptunk: egy levelet Csaba királytól és Aranyvirág királynőtől, hogy készítsünk rövid ünnepi műsort, amelyet
a hűség szobra előtt kell majd előadnunk. A készülődésnek
azonnal neki is fogtunk. A gyerekekkel írtunk egy dalt és
állóképekben megmutattok, hogy nekünk mit is jelent a
hűség. Elkezdtük az együtt gondolkodást.
Amikor megérkeztünk a színházba, mintha egy királyi udvar közepébe csöppentünk volna.
Hamarosan meg is érkezett maga Csaba királyfi, akit méltóképpen kellett köszöntenünk: meghajlással. Élmény volt látni a sok csillogó szempárt, ahogy a mese elvarázsolta őket.
A királyt kellett segítenünk, támogatnunk kellett, hogy a
helyes döntéseket hozza.
Közénk ültek a szereplők, kérdezgettek bennünket, hogy
most mit tegyenek, melyik a helyes út.
A gyerekek ötletes, jó megoldásokat javasoltak, amit a király mindig meg is fogadott és úgy alakultak tovább a mesében az események.
Egy élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk el az osztál�lyal, köszönjük a Nyitott Kör Egyesületnek a lehetőséget!
Lents Szilvia

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.

Dunaharaszti - 2019. július 15

DUNAHARASZTI HÍREK

Tisztelt Magánfőző!
Tájékoztatom Önt, hogy 2016-ban megalakult a Magyar
Magánfőzők Pálinka Egyesülete Szegeden. Az egyesület
létrejöttének oka, hogy legyen érdekképviselete azoknak a
személyeknek akik pálinkát, a hivatalos megnevezés szerint párlatot otthon főznek. Az Egyesület tagjai az ország
különböző pontjain főzik maguknak és családtagjainak,
barátainak azt a nedűt, amely egyben egy Hungarikum.
A „hungarikum” a magyarság csúcsteljesítményét jelölő
gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző
tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség. Mi a Pálinka? A pálinka kizárólag Magyarországon termett, húsos, magozott, bogyós gyümölcsből készül.
A Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének égisze alatt
terveink szerint 2019 július hónapban létrehozzuk a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesülete közép-magyarországi
szervezetét. A szervezet tagjai Budapesten és Pest megyében, illetve a Pest megyével szomszédos megyékben
tevékenykedő magánfőzők lesznek. A szervezet alakuló
ülésén elnökséget választunk és meghatározzuk a szervezet tevékenységét. Meghatározzuk, hogy mikor szervezzen
a közép- magyarországi szervezet pálinka és párlat versenyeket, amelyre meghívjuk az ország határain belül és a
határokon kívül tevékenykedő magánfőzőket.
Önnek is mint minőségi pálinkát készítőnek ebben a szervezetben van a helye és az Ön javaslataira is szükség van.
Legyen Ön is alapító tagja ennek a szervezetnek és
küldje el jelentkezését a kezdeményező Dankó Gézá-

nak a következő elérhetőségek egyikére: Cím. 2330 Dunaharaszti, fő út 150, e-mail: danko.epgep@pr.hu és
kérdéseivel hívja a 06-70-417 5434-es telefonszámot.
Az
ismeretségében lévő magánfőzőket is invitáljon,
hogy legyen tagja ennek a Magánfőzők érdekeit képviselő
szervezetnek.
A jelentkezési határidő: 2019 július 20.-a.
Dankó Géza
a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének alapító tagja,
a Pálinka lovagrend ceremónia mestere

MEGNŐTT HOZZÁ
A CSALÁD
Hétüléses ŠKODA KODIAQ most akár
2,5 millió forint állami támogatással és
1,2 millió forint ŠKODA kedvezménnyel!
Már akár

5 530 000 Ft-tól

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421 8220 | skoda@porschem5.hu | www.porschem5.hu
7ules.skoda.hu

a::
A KODIAQ modellek WLTP szerinti fogyasztása:
m
5,0-6,9 l/100 km, CO2 kibocsátása: 131-167 g/km

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet
d l t
jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A feltüntett ár a ŠKODA KODIAQ Ambition 1.5 TSI/150LE modell
ajánlott fogyasztói ára 2,5 millió Ft állami támogatással, 600 000 Ft magánszemélyek részére szóló kedvezménnyel és a nagycsaládos extracsomag 600 000 Ft kedvezményével
csökkentve. A nagycsaládos extracsomag kedvezményt azon nagycsaládosok vehetik igénybe a KODIAQ Ambition és Style modellekre, akik az állami támogatásra jogosultak
és jogosultságukat az Államkincstár által kiállított igazolással érvényesítik. Az ajánlat legfeljebb a 100 darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

T-PIAH-M5-012-19_Kodiaq_7 szemely_180x130.indd 1
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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
PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:
9.00 – 18.00
KISDUNA GYÓGYSZERTÁR
(Önkormányzattal szemben,
Katolikus templom mellett)
Hétfőtől-vasárnapig: 0-24 órában,
éjjel-nappal nyitva
2330 Dunaharaszti, Fő út 65/B
06-24-300-155

Mentők

D.HARASZTI MENTÉSI PONT 24 655 443
RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004
SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13.
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT 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

DUNAHARASZTI HÍREK

Közélet
Álláshirdetés

2019. május hónapban elhunytak neve és életkora
Balajti József		

élt 74 évet

A Dunaharaszti Mese Óvoda
állást hirdet:
1 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére,
amely határozatlan időre szól.
Várjuk hivatása iránt elkötelezett, gyermekcentrikus óvodapedagógus kolléga
jelentkezését modern, kertvárosi, 12
csoportos óvodánkba.
(utazási költségtérítés, cafetéria)
Dunaharaszti Mese Óvoda
2330 Dunaharaszti, Temető u. 26.
e-mail: meseovi@dunaharaszti.hu
06/24 531 761

Barna

élt 61 évet

Becsület

Egy feledékeny dunaharaszti polgár margójára, köszönet
A „Baglyos iskola” könyvtárában a Liget
kórus próbája alkalmából a rádiótelefonomat ott felejtettem, másnap (május
29-én) érte mentem és meglett, köszönet
érte. A szerdai piacon május 29-én vásárolni küldött a feleségem. Kosaramat
tele földieperrel letéve – a másik standnál míg uborkát vásároltam – ott maradt. Hazaérve tapasztaltam a hiányát,
visszamentem – meglett – az árus fiatalember félretette és rendelkezésemre bocsátotta, hiánytalanul. Ez a két eset is
emberi bizalom, becsületesség példája és
köszönöm nekik.
Egy feledékeny polgár
Velkei Károly

Bleich László Sándor

élt 61 évet

Csepregi László Zoltánné élt 66 évet
Dely Rudolfné		

élt 80 évet

Eged Gabriella		
(áprilisban hunyt el)

élt 63 évet

Fekete Ernő		

élt 70 évet

Galántai János Miklós élt 75 évet
Hajnal Lászlóné		

élt 74 évet

Havasi Istvánné		

élt 75 évet

Herling Attila		

élt 50 évet

Horváth Ferenc		

élt 87 évet

Jámbor Gáspárné

élt 86 évet

Krasznyánszky Lajosné élt 91 évet
Molnár Lajos Istvánné élt 68 évet
Mózes István		
(áprilisban hunyt el)

élt 87 évet

Pallér Mária Ilona

élt 64 évet

Payer Gyuláné		

élt 74 évet

Pálmai István		

élt 88 évet

Pethő Zoltán		

élt 64 évet

Polgár Éva		
(áprilisban hunyt el)

élt 67 évet

Sajó Lajos		

élt 58 évet

Szabó Ferencné		

élt 78 évet

Szombat József Lajosné élt 78 évet

Kedvesek!

2019. május hónapban születettek névsora
Szatai Vince		
Bocsor Alex		
Kaló Lilla		
Kaufmann Zoé		
Tóth Vince Bendegúz
Heil Ádám		
Nagy-Kúti Ádám
Ringler Elizabet		
Tóth Levente		
Budai Mária		
Horváth Szofi		
Molnár Balázs		
Domonkos Lili		
Náhlik Dorina Hanna
Végvári Petra		
Csercsa Krisztofer
Bokros-Schmél Mira

József		

05. 06.
05. 07.
05. 07.
05. 07.
05. 07.
05. 09.
05. 09.
05. 09.
05. 15.
05. 18.
05. 19.
05. 19.
05. 24.
05. 24.
05. 25.
05. 26.
05. 30.

Veinhardt János		

élt 64 évet

Weimann Antal Imréné élt 82 évet

Helyesbítés:
A Dunaharaszti Hírek áprilisi számában, a 2019. március hónapban elhunytak között Féliksz Mihály neve
helytelenül jelent meg, melyért ezúton is elnézést kérünk!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazon rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik drága, szeretett fiunk és férjem
FÉLIKSZ MIHÁLY temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, soha el nem múló fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönettel a gyászoló család
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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

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!

DUNAHARASZTI

2019

VÁROSNAPOK
Szeptember 14 - 15 /szombat - vasárnap/
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Pedagógus nap
Van, aki számon tartja, van, aki azt se
tudja, van-e s mikor. Mit tesz, mit is
csinál egy tanár? Erre a kérdésre szinte
mindenki tudna mondani valamilyen
bölcs, szellemes vagy ütős választ. A
lényeg mindig ugyanaz: azt, amit mindig is tett, mióta Szókratész sétálgatva
beszélgetett a görög ifjakkal közel két
és félezer éve. Ablakot nyit a világra,
látásmódot ad, ehhez tudást, és emberséges viselkedésre készteti tanítványait,
sok-sok türelemmel és szeretettel. Mert
ez az a munka, amit minden nemzedékkel el kell végezni. Több mint 2000 éve
végzik ezt a munkát a pedagógusok.
Becsüljük meg őket!
Alább idézeteket olvashatunk a Dunaharaszti Önkormányzat által kitüntetett pedagógusok és közszolgák laudációiból.

DUNAHARASZTI HÍREK
készítése, pedagógus Márton –nap, német nyelvi hét, ausztriai kirándulások
szervezése, tantestületi programok szervezése, lebonyolítása, országos nyelvi
mérések végzése, Kunterbunt fesztivál
szervezése, Kőrösi Gála hagyománnyá
tétele. Nyaranta sem tétlenkedett, iskolai nyelvi tábort, Obervellachba erdei
iskolát szervezett. Alappillére az A1-es
(6. végén) és az A2-es (7-8.végén) német házi nyelvvizsgának. 2013-2018 között a Kőrösi szakmai igazgatóhelyetteseként segítette az iskola jó hírének
megtartását. Szakmailag és emberileg
is kimagasló tevékenységével nagyban hozzájárul a iskolánk hírnevének
öregbítéséhez..

tanulók személyiségének fejlesztésére.
Munkabírása és munkavégzése példaértékű, pedagógiai munkáját folyamatosan elemzi, értékeli, a szakterületére
vonatkozó legújabb eredményeket beépíti pedagógiai gyakorlatába, teljesíthető követelményeket támaszt. Nagyon
jól tudja lelkesíteni, motiválni diákjait, aki közül többen is - az ő szakmai
munkájának, középiskolai felkészítő és
pályaorientációs tevékenységének köszönhetően – képzőművészeti irányban
tanulnak, illetve dolgoznak.
DUNAHARASZTI KIVÁLÓ PEDA-

DUNAHARASZTI KIVÁLÓ PEDA-

DUNAHARASZTI GYERMEKEIÉRT Kitüntető Díj

KOMÁROMI KATALIN Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola: Komáromi Katalin immár 39. éve elhivatottan
neveli-oktatja a város apróságait - nagyobbjait. 1980. augusztusában kezdte
meg akkor még képesítés nélküli óvónőként Már ekkor szívügyének tekintette a nemzetiségi német nyelvvel való
óvodai foglalkozást, annak játékos megismertetését az óvodásokkal. Ő honosította meg a Márton - nap hagyományát
az óvodában, és az ehhez szükséges
szakmai anyagokat magyarra fordította. 2004 januárjától teljes állásban
a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskolában nemzetiségi német
nyelvtanárként végzi fáradhatatlanul
munkáját. Két alkalommal volt 5-8.
osztályosok osztályfőnöke 4-4 éven át.
Szaktanárként, valamint munkaközösség-vezetőként számos iskolai program
motorja: Márton-napi felvonulás elő-

GÓGUSA kitüntető díj
NYÁRI A. ILDIKÓ Hunyadi János
Ált. Iskola pedagógusa
Nyári A. Ildikó 2002 óta dolgozik iskolánkban okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanárként. A vizuális
nevelés céljai, a kreativitás fejlesztése,
a képi közlés és értelmezés fontossága,
az önkifejezésre buzdítás, az életkornak
megfelelő felismerhető ábrázolás készítése és a személyiségfejlesztés, mind
ötvöződik munkájában. Tanítványait
arra ösztönzi, hogy munkáikban merjenek egyéni, egymástól eltérő megoldást
alkalmazni. Alkotásai megjelennek a folyosón, pályázataik sok helyre eljutnak,
tehetséges diákjai lehetőséget kapnak a
megmérettetésre.
Ildikó osztályfőnöki feladatokat is ellát.
Az együttműködést, a közösségfejlesztést támogató tanórán kívüli programokat is szervez: tanulmányi kirándulás,
színházlátogatás, múzeumpedagógiai
program, alkotó délután, erdei iskola,
kiállítások látogatása. Osztályfőnökként hangsúlyt fektet a személyes és
szociális kompetencia fejlesztésére, a

GÓGUSA kitüntető díj
WÁGNER MAGDOLNA II.Rákóczi
Ferenc Ált. Iskola pedagógusa
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 1980 óta tanít. Itt
teljesedett ki hivatástudata és a pályakezdő tanítóból, aki kezdetben idősebb kollégáitól kért tanácsot, erőskezű
osztályfőnök lett, aki szeretettel, de
következetesen terelgette tanítványait.
Kitartó és következetes munkájával a
kollégák elismerését is kivívta, így 19841995 között rendszeresen őt kérték fel
az alsós munkaközösség-vezetésére.
Többek között fontosnak tartotta, hogy
megismerkedjen az aktuális pedagógia
újdonságokkal és azokat az iskolában
is bevezesse. 1987-ben munkájáért miniszteri dicséretben részesült.
Szerzőtársával elkészítették a Matematika feladatgyűjtemény III. osztály
számára c. könyvet, melyet 1990-ben
adtak ki.
1996-tól pedagógiai intézményvezető
helyettes iskolánkban. Feladata többek
között a pedagógusok és munkacsoportok munkájának szervezése, koordinálása, ellenőrzése, szakmai fejlődésük elősegítése. A pedagógiai program
rendszeres felülvizsgálata, illetve aktualizálása mellett fontos szerepe volt az
új tantervek zökkenőmentes bevezetésében, a munkacsoportok szervezésében
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és munkájuk irányításában.
Mindig szívügye volt a beilleszkedéssel
és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek segítése. Az utóbbi években már
fejlesztő pedagógusként segíti ezeknek a
gyerekeknek a beilleszkedést és felzárkózást.
Életútjának rövid összefoglalójából
is kiderül, hogy Wágner Magdolna
munkáját a hivatástudat, a gyermekés szakmaszeretet, a következetesség,
igényesség, a közösségért érzett
felelősség jellemezte.

zett programokon mindig aktívan, lelkesen vesz részt. Munkájára igényes,
precíz, pontos. Kollégái a munkában
és azon kívül is számíthatnak a segítségére, jóindulatára. Saját családjáról
és gondozott családjai gyermekeiről is
igazi tyúkanyóként gondoskodik.
DUNAHARASZTI
MŰVELŐDÉSÉÉRT, KULTURÁLIS

a Dunaharaszti Művelődéséért, Kulturális Életéért Kitüntető Díjat.
Dunaharaszti városának vezetői nevében dr. Szalay László polgármester
adta át a kitüntetettek díjait a város
által rendezett Közszolgálati Nap alkalmából. Köszönjük a közösségért folytatott áldozatos munkájukat!
szerk.

Siker
Lengyelországban

DUNAHARASZTI LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGÉÉRT – SZOCIÁ-

LIS ELLÁTÁSÁÉRT kitüntető díj
VÁCZI JÁNOSNÉ (Szegedi Mária Judit )
A védőnői munka nem látványos, hisz
a legtöbbször a családok otthonában
vagy a tanácsadóban, kíváncsi szemek
elől elzárva történik. Váczi Jánosné Judit közel 40 éve támogatja a családokat
életük egyik legfontosabb szakaszában.
Szinte a kezdetektől Dunaharaszti 1. sz.
védőnői körzetében végzi feladatát, ezt
igazi szakmai elhivatottsággal teszi. Ma
már egykori gondozottjait, mint nagyszülőket bátorítja, segíti. Tapasztalata
óriási, viszont nem tartózkodik az új
ismeretek megszerzésétől sem, szakmai értekezleteken és továbbképzéseken
rendszeresen részt vesz. Munkája során
több, jelenleg már aktív védőnőt segített a főiskolai gyakorlatának megszerzésében. Önzetlen, türelmes, szociális
érzékenysége óriási, rászoruló családjainak minden lehetséges módon segít, nem ritkán otthonról is, akár saját
maga eljuttatja az adományokat. Szívesen kér segítséget gondozottjai számára. A családok szeretettel fogadják, szívesen látják otthonaikban, empatikus,
kedves természetével mindenkihez közel
tud kerülni, 40 év alatt konfliktusa nem
volt. A Védőnői Szolgálat által szerve-

ÉLETÉÉRT kitüntető díj
TÁBOROSI ZOLTÁNNÉ (Purczeld
Ágota) népművelő és pedagógus
1983-tól öt éven át a Dunaharaszti
Nagyközségi Könyvtár vezetőjeként
dolgozott, majd 1988-ban – könyvtárvezetői feladatok ellátása mellett – a
Dunaharaszti József Attila Művelődési
Ház megbízott, 1989. január 1-től kinevezett igazgatója lett. 2016-ban, több
cikluson, a rendszerváltozás és a várossá
válás történelmi évein át, Dunaharaszti
szolgálatában letöltött negyven év után
vonult nyugállományba. A nyolcvanas
évek végén levezényelte a József Attila Művelődési Ház első nagy felújítását, mellyel az intézmény nemcsak új
arculatot kapott, hanem működésében
is megújult. Táborosi Zoltánné minden
erejét, kapcsolatát és ügyességét bevetve elérte, hogy megszülethessen az
a pályázat, ami nyomán Dunaharaszti
1998-ban felavatta az új könyvtárépületet, melynek berendezése, arculata,
a megújult könyvtári szolgáltatások,
minőségi fejlesztések mind az igazgató fáradhatatlan munkáját és az ezzel
elnyert önkormányzati támogatást dicsérik. Mindezek nyomán, az évezred
elejére, a már Városi Könyvtár Pest
megye egyik sikerkönyvtára lett. Táborosi Zoltánné helyi életműve; Dunaharaszti szolgálata, a minőségi, modern
könyvtár létrehozása és megszervezése,
a helyi közművelődés több évtizedes
szakmai menedzselése és a helytörténetben végzett lokálpatrióta tevékenysége elismeréseként méltán kiérdemelte

Az idén 14. alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Gyermek Atlétikai Játékok, Lowitzban
június 18-án. A házigazda Lengyelország mellett Észtország, Litvánia, Magyarország és Szlovákia 11, 12 és 13
éves gyerekekből álló csapatai versengtek a győzelemért. A hagyományoknak
megfelelően most is Bencsik Pál állította össze a Magyar Diáksport Szövetség gyermek atlétika 36 fős válogatott keretét. A két nap alatt közel 250
diák mérte össze erejét, illetve kitartását 60, 300, 600 és 1000 méteres síkfutásban, magasugrásban, távolugrásban
és kislabdahajításban. A versenyzés
mellett lehetőség nyílt városnézésre
és egyéb kulturális programokon való
részvételre, továbbá fogadta a versenyzőket a varsói Magyar Nagykövet.
Városunkat Szalai Fanni a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanulója képviselte az országos diákolimpián mezei
futásban elért első helyezése alapján.
A versenyen Fanni 600 m-es síkfutásban versenyzett és ért el első helyezést,
az elmúlt évek egyik legjobb idejével.
Kora ellenére a diáksportban Szalai
Fanni neve nem ismeretlen. Legutóbbi
két versenyén, áprilisban a Balatonbogláron rendezett országos duatlon
OB-n, majd május végén, Tiszaújvárosban megrendezett triatlon versenyen állt a dobogó tetején. További sok sikert és kitartást kívánunk a
sportban Fanninak!
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Kedves Dunaharaszti Lakosok!
Agglomerációs településként számos
kihívással kell szembenéznünk. Kezdetben azért menedzseltük városunkat,
hogy vonzóbbá váljon az agglomerációba kívánkozó családok számára. Ma
már főként azon dolgozunk kollégáimmal, hogy az itt élő több mint 20.000
lakosnak ne csak lakhelye, hanem otthona legyen Dunaharaszti. Kiemelten
fontos számunkra, hogy aki itt él, az jól
érezze magát testileg-lelkileg.
Ennek támogatására Egészséges Haraszti címmel olyan egészségprogramot
indítottunk el városunkban évekkel
ezelőtt, mely jó példa lehet minden
agglomerációs település számára. A
programban már 2019 első félévében
is számos prevenciós lehetőséget kínáltunk Önöknek és az év második
felében sem lesz ez másképp. Ingyenes
szűrővizsgálatokkal, ingyenes, vagy támogatott védőoltásokkal és életmód-tanácsadással továbbra is a betegségek
megelőzését támogatjuk.
Célunk, hogy ne csak megőrizzük, hanem javítsuk is a lakosság egészségét.
Ennek érdekében az óvodások, kisiskolások számára éppúgy szervezünk
szűrővizsgálatokat, mint a tinédzserek
vagy a felnőttek részére. Látnunk kell,
hogy az egészségügyi problémák időben
történő felismerése nemcsak lehetőség,
hanem sok esetben megismételhetetlen
esély is.
És hogy hogyan tovább?
-Folytatjuk ősszel a férfi lakosaink körében megkezdett ingyenes prosztata- és
urológiai rákszűrő vizsgálatokat.
-Szeptemberben újra ingyenes anyajegyszűrési programon vehet részt kortól függetlenül minden dunaharaszti
lakos.
-A középső csoportos óvodásainknak
és az iskolába készülőknek szemészeti-,

fül-orr-gégészeti, valamint ortopédiai
szűrővizsgálatokat szerveztünk, melyek
körét már a kiscsoportosokra is kiterjesztjük a jövő évtől.
-2020-ban újra megszervezzük az egyre nagyobb sikernek örvendő Városi
Egészségnapot, melynek keretein belül vérnyomás-, vércukorszintméréssel,
életmód- és biotáplálkozási tanácsadással is várjuk majd Önöket.
A szűrőprogramok mellett a térségben
egyedülálló módon vezettük be és évek
óta finanszírozzuk a választható oltásokat. Így a méhnyakrák és egyéb rákfajták kialakulásáért felelős humán-papillóma vírus (HPV) elleni oltóanyagot
ingyenesen biztosítjuk a Dunaharasztin élő hölgyek számára, és minden
7. osztályos dunaharaszti fiúgyermek
önkormányzati támogatással részesülhet ebben a védőoltásban. Emellett a
csecsemőket veszélyeztető ROTA vírus
3. emlékeztető vakcináját is ingyenesen
vehetik igénybe a dunaharaszti lakhel�lyel rendelkező csecsemők (az igazoltan
megvásárolt és a gyermekorvos által
beadott első és második vakcinát követően).

Kedves Dunaharasztiak!
Örömmel látom, hogy évről-évre egyre
többen vesznek részt a szűrővizsgálatokon és egyre többen veszik igénybe az
önkormányzatunk által támogatott, vá-

lasztható védőoltásokat. Öröm, hiszen
ezért csináljuk. Az egészség megőrzését
infrastrukturális fejlesztésekkel is igyekszünk támogatni. A folyamatos fejlesztések között kiemelt az orvosi rendelő
felújítása és akadálymentesítése, további célunk a házi- és gyermekorvosi körzeteket bővítése, ezáltal az orvosok számának növelése. Ezek az előttünk álló,
nagy kihívást jelentő feladatok, melyeken jelenleg dolgozunk, illetve melyeknek fejlesztési tervei az asztalomon vannak. A forrás megteremtéséről egyrészt
biztosított engem a kormányzat, hiszen
fontos és indokolt hosszú távú fejlesztésekről van szó, amelyekre látható igény
és kereslet van Dunaharasztin, másrészt
a stabil költségvetésünkkel minden fejlesztésünkhöz biztosítani tudjuk a szükséges önrészt, amely stratégiai kérdés a
következő évek fejlesztéspolitikájában,
hiszen amely település nem gazdálkodik
okosan, ott komoly visszaesés várható
az infrastrukturális fejlesztések terén.
Dunaharasztin a kampányszerű ötletelgetés helyett, az ésszerű és jogszerű működés mellett továbbra is a folyamatos
fejlesztés a célunk, mely, remélem, az
Önök megelégedését is szolgálja!
Dr. Szalay László polgármester
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AZ ELSŐ
MINDIG VALAMI
ÚJAT HOZ.

ÚJ ŠKODA SCALA. SOSEM FELEJTED EL AZ ELSŐT.
A meghatározó első dolgokra mindig emlékezni fogunk. Az első ŠKODA SCALA is ilyen, hiszen számos újításával
kategóriát teremt modellpalettánkon. Új belső és külső dizájn, már szériafelszereltségként elérhető fejlett
vezetéstámogató rendszerek, és hatalmas tér. Próbáld ki márkakereskedésünkben!

PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421-8220 | 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.
ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása 4,2-8,4 l/100km, CO2-kibocsátása 109-190 g/km.
m.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

ELKEZDŐDÖTT A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA KORSZERŰSÍTÉSE
Dunaharaszti Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium által Pest megyei önkormányzatok számára meghirdetettsaját tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztését célzó
pályázaton 44,03 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, a Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájának fejlesztésére, korszerűsítésére.
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatásból támogatott projekt 2019. június 11-én kezdődött, és
várhatóan a 2019. augusztus 25-én fejeződik be. A pályázati felhívás céljainak megfelelően, a fejlesztés célja az
elavult, leromlott műszaki állapotban lévő önkormányzati tulajdonú óvodák intézményi infrastruktúrájának
fejlesztése, az óvodás korú (3-6 év közötti) kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása, illetve
a családok segítése érdekében.
A közel 100 éves óvoda épület rossz állaga, az épületgépészet korszerűtlensége miatt, a projekt keretében
megvalósul ateljes felújítása, korszerűsítése, mely az alábbi munkákat foglalja magába:
otetőhéjazat (cserépfedés, tetőlécezés, fémlemezfedés és annak
deszkázata) cseréje,
•
•
•
•
•
•
•

földszint feletti födém hőszigetelése,
homlokzati nyílászárók cseréje,
homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése,
elektromos hálózat teljes felújítása (vezetékek, kapcsolók, konnektorok, lámpatestek, kismegszakítók stb.)
fűtési vezetékek cseréje
gázkazán cseréje
csoportszobák (termek) és irodák felújítása, bútorainak cseréje.

Az épület energetikai fejlesztésének eredményeként az épület üzemeltetési költségeit legalább 40 %-kal csökkenteni tudjuk.
PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2030 ÉS PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NYÚJTOTTCÉLZOTT PÉNZÜGYI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
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A kifejezés, amit keresel:
egyéniség.

Az új T-Cross.
Mindig tud újat mutatni.
Az új T-Cross motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása:
5,8-6,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 132-140 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.

#MoreThan1Thing
Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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Engedjék meg, hogy cikksorozatunk 3., egyben befejező részét a figyelmükbe ajánljam.
Korábban bemutattuk Önöknek Vállalatunk kezdeti lépéseit, növekedését, területi elhelyezkedését, valamint szolgáltatási koncepcióit. Most szeretnénk elmondani, hogy jelen pillanatban, milyen pozíciót foglalunk el a távfelügyeleti ágazatban, milyen elosztásban védjük lefedett területünk lakóingatlanjait, intézményeit. Ügyfélszámunk napjainkban elérte a 11.000.-et. Erre méltón
büszkék vagyunk, és azt eredményezi, hogy a Magyarországi távfelügyeleti cégek rangsorában
a 3. helyet foglaljuk el. Előttünk csak egy szintén nagymúltú, hatalmas területet lefoglaló Magyar
vállalkozás van, és egy multinacionális biztonságtechnikai cég. Viszont teljesen egyértelműen,
a szolgáltatási területünkön, ami a teljes Csepel szigetet magába foglalja, valamint az azt körül
ölelő településeken, hosszú évek óta egyeduralkodóként elégítjük ki meglévő ügyfeleink biztonság érzetét. Az Érték-Őr Kft-vel történt fúziónk óta pedig Szentendre – Leányfalu térségében is
jelentős szerepet töltünk be.
A védett intézményeink tekintetében, a teljesség igénye nélkül a következő objektumokban vállalunk távfelügyeleti szerepet: Kiskunlacházi Sportcsarnok, Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal,
Ráckeve Római Katolikus Templom, Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal, Gárdonyi Általános Iskola, Vörösmarty Általános Iskola, Speciális Tagozatos Iskola, Munkácsy Általános Iskola, Dezső
Lajos Alapfokú Művészeti Intézmény, Érdi Szakképzési Centrum, Gávavencsellő, Polgármesteri
Hivatal, Postás Sporthorgász Egyesület, Ráckeve Város Önkormányzata, Áporkai Református
Egyházközség, Bugyelláris Hagyomány- és Értékőrző Egyesület, hogy csak néhányat említsünk.
Az elmúlt években több esetben bizonyítottuk a társadalmi szerepvállalásunk fontosságát, hogy
csak a Kiskunlacházi gyermek futball csapat támogatását, vagy a 2018-as Kis-Duna Vízi Fesztivál
támogatói szerepkörét említsem. Magunkénak érezzük mind a közbiztonság kérdését, mind a
biztonságérzet stabilitását, melyet a távfelügyeletünk és járőrszolgálatunk jelenléte megkérdőjelezhetetlenül támogat.
Örömmel vettük, hogy figyelmet fordítottak írás sorozatunkra és betekintést adhattunk Cégünk
életébe! Legyen további szép nyaruk!
És tudják?! Velünk biztonságban van!

www.dunaharaszti.hu

