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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

KÖRUTAZÁSAINKBÓL VÁLOGATVA
Hétvége Prágában
10.04-10.06. busz, hotel 3*, reggeli
39.900 Ft/fő
Gesztenyenapok Lovranban
10.11-10.13. busz, hotel 3*, reggeli
45.500 Ft/fő
Krakkó-Zakopane (Wieliczka, Auschwitz)
10.23-10.26. busz, hotel 3*, reggeli
45.900 Ft/fő
Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme
09.27-09.29. busz, hotel 3*, reggeli
45.900 Ft/fő
Parajdi töltött káposzta fesztivál
09.18-09.22. busz, hotel 2*, reggeli
59.900 Ft/fő
Toszkána csodái és Elba sziget
09.16-09.21. busz, hotel 3*, reggeli
99.900 Ft/fő
Svájci séták
09.25-09.29. busz, hotel 3*, reggeli
104.900 Ft/fő
Albánia – mediterrán kalandok a sasok földjén
10.29-11.02. repülő, hotel 4*, reggeli 139.000 Ft/fő
Grúzia körutazás
10.11-10.17. repülő, hotel 3-4*, reggeli 149.900 Ft/fő
Lisszaboni csoportos utazás az őszi szünetben
10.30-11.04. repülő, hotel 3*, reggeli 149.000 Ft/fő
Madeira, az örök tavasz szigete
10.26-11.02. repülő, hotel 4*, reggeli 159.000 Ft/fő
Őszi nyaralás Dubajban
10.22-10.27. repülő, hotel 4*, reggeli 179.000 Ft/fő
Téli kalandok Izlandon
11.16-11.19. repülő, viking falu, reggeli 189.000 Ft/fő
Portugália felfedezése
09.14-09.20. repülő, hotel 3*, reggeli 189.900 Ft/fő
„Napsütötte ősz” csoportos mediterrán hajóút
10.25-11.02. busz+hajó, teljes ellátás 293.000 Ft/fő
„Karibi szépségek” csoportos karibi hajóút
11.29-12.08. repülő+hajó, teljes ellátás 373.000 Ft/fő
Látogatás Észak-Thaiföld látványos fesztiváljain, pihenéssel Krabi tengerpartján
11.06-11.19. repülő, hotel 3-4*, reggeli 409.900 Ft/fő
Kína legismertebb, legszebb városai 11.04-11.15. repülő, hotel 3-4*, reggeli 459.000 Ft/fő
Jáva – Bali
10.06-10.19. repülő, hotel 3*, reggeli 598.000 Ft/fő
Felfedezőúton Kubában az őszi szünetben pihenéssel Cayo Santa Maria szigetén
10.27-11.07. repülő, hotel 4*, 5 x félpanzió, 5 x all inclusive 639.900 Ft/fő
Az ár tartalmazza: jelzett közlekedést, megnevezett szállást megadott ellátással,
magyar idegenvezetést, transzfereket Az ár nem tartalmazza: repülős utazás esetén
illetéket, sztornó- és utasbiztosítást, fakultatív programokat, esetleges vízumot
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

SZEMÉLY ÉS
KISTEHERAUTÓK
JAVÍTÁSA

magánrendelés

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.

2330 Dunaharaszti
Arany János utca 3.
Tel.:+36-70 364 4234

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

www.ml-car.hu

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

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

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

Bölcsőde
A Kossuth utcai Városi Bölcsőde volt
hosszú ideig a város egyetlen ilyen jellegű intézménye, amely kisgyermekek
sok-sok nemzedékét óvta szeretettel.
Az idei évben - az augusztusi szünetet
kihasználva - komoly felújításon esik
át az épület.
Mint ahogy azt már korábbi cikkünkben is jeleztük a nyár a felújítások
évszaka a gyermekintézményekben.
Idén sor kerül a Kossuth utcai bölcsire is, ahol homlokzati hőszigetelés,
födémszigetelés valósul meg, kicserélik a nyílászárókat és napelemeket is
telepítenek.
A munkák határideje augusztus vége,
a műszaki átadás-átvételt követően
egy megszépült épületet vehetnek át
a gyerekek.

ből megvalósuló gyalogút váltja fel, az
Andrássy utcában 1396 méter, a Némedi úton 1419 méter hosszúságban.
A kivitelezők elvégzik a kapcsolódó
csapadékvíz-elvezetési munkálatokat,
átépítik (ahol szükséges) a kapubejárókat, melyeket széles, süllyesztett
szegéllyel látnak el.
A projekt véghatárideje október vége,
az Andrássy utca azonban (ahol a
munka már megindult) október közepére elkészül.

Útfelújítás

Járdaépítés
Megkezdődött a járdaépítés az Andrássy utcában.
Nemcsak az autósokat kell kiszolgálni, a gyalogosokra is gondolni kell - az
Önkormányzat folytatja tehát járdaépítési programját. A Szent István
utca után a Petőfi-liget két további,
másfél kilométer hosszú gyűjtőútja
kap egységes, az eddigieknél szélesebb, térkövezett járdát.
Hol van járda, hol nincs, ahol van, ott
is gyakran elöregedett, nem megfelelő
színvonalú - a lakosok által korábban
épített járdákat most egy egységes,
1,5 méter széles, 6 cm vastag térkő-

Újabb nagy forgalmú gyűjtőút felújítását fejezte be az Önkormányzat: a
Móricz Zsigmond utca (a Városi Piac
utcája) 875 méter hosszan, 6,1 méteres átlagos szélességben készült el augusztus 9-re.
2019-ben négy, komoly forgalmat bonyolító út felújítását végzi el az Önkormányzat: a Temető utca, a Határ
út felső szakasza és a Kőrösi Csoma
utca után a piac utcája, a Móricz
Zsigmond utca készült el határidőre,
az elvárt magas műszaki színvonalon.
Az utca kétoldali szegélyt és új burkolatot kapott, és az építők számos csapadékvíz-elvezetési feladatot is elvégeztek. A munkákat úgy szervezték,
hogy egyetlen piacnapot sem kellett
kihagyni.
Az útépítők ezt követően átvonulnak a
Paradicsom-szigetre, ahol már régóta
várják őket. Az Önkormányzat 2019.
évi útépítési- és felújítási programja
ütem szerint folytatódik tovább.

Elektromos
töltő állomás
Jelenleg a város három pontján üzemel
elektromos autók töltésére alkalmas
állomás, ezeket részben saját, részben
pályázati forrásból valósította meg az
Önkormányzat. Jelenleg folyik a hálózat bővítésének tervezése, az e-autók
terjedésével párhuzamosan.
A képen az Önkormányzat által épített
és üzemeltetett P+R parkoló látható,
az ott telepített e-töltő berendezéssel,
Dunaharaszti Felső HÉV-állomásnál.
Dr. Szalay László polgármester hangsúlyozta, hogy az Önkormányzat támogatja az innovatív és zöld technológiák
telepítését a városban. Ezért létesültek
az e-töltő állomások, amelyek ingyenesen használhatók, és ez a jövőben is így
marad. Az elektromos autók terjedése
azonban indokolja, hogy növeljék a töltőállomások számát, ezért már folyik
a lehetséges helyszínek felmérése. Az
Önkormányzat a hálózat fenntartásának és bővítésének forrását továbbra is
biztosítja költségvetésében.

A világ belefullad az eldobható
műanyagokba. Minden percben egy
teherautónyi műanyag szemét kerül
az óceánokba. Ezt felismerve egyre
több ország hoz bátor döntéseket az
egyszer használatos műanyagok korlátozására. Egymást érik az eldobható
műanyagok betiltásáról szóló bejelentések. Szerkesztőségünk úgy döntött,
hogy bár a műanyagcsomagolás megvédte az újságot az időjárás viszontagságaitól, környezetünk védelmében, a jövőben e nélkül jelenik meg
a lap.
Szerk.
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Haraszti Zöld tündér

Két év alapos munkájával egy ökológus kutató csoport utánajárt, s megszámolták hány fa is van igazából a
Föld nevű bolygón. Az eredmény lenyűgöző, több mint 3000 milliárd! Ez
sok, nagyon sok, mondhatnánk csodálkozó elégedettséggel, de jó, ha tudjuk, ez már csak alig több mint fele
az intenzív emberi beavatkozás előtti
időkben élő fák mennyiségének, továbbá, hogy napi több millió fát vágnak
ki továbbra is, ilyen-olyan okokból. Így
jelenleg egy-egy földlakóra közel 400
fa jut, ami kisebb területen elfér, mint
egy futballpálya.
Tudjuk, hogy az erdő nem egy fagyár,
s nem is leendő nyersanyagforrás csupán. Erdők nélkül nincsenek állandó
vízfolyások, azaz folyók a gleccserhiányos területeken, továbbá hasznos klímaberendezései a bolygónknak. Felhőket gyártanak, gigantikus porszívóként
üzemelnek, és ingyen megkötik a káros
vegyületeket a levegőből. Bámulatosan összetett rendszerük megszámlálhatatlan élőlény szövevényes kapcsolati működésének köszönhető, és ez
túlélésük záloga. Ezt kellene, amennyire lehet békén hagyni, hogy tehessék a
dolgukat, többek között értünk is!
Haraszti bővelkedik természeti kincsekben, mindjárt ott a Duna, a Turjános, a Hókony, a Kápolna-erdő, ez
utóbbi haraszti egyetlen erdője. A természetet hajlamosak vagyunk adottnak venni; azt gondoljuk, van, s ez így
is marad. Él közöttünk olyan ember,

aki ennél tudatosabb, ezért módszeresen, példátlan szorgalommal, tiszteletre méltóan nagy tudással összegyűjtötte nekünk, harasztiaknak milyen
kincseink vannak, mit kellene óvnunk.
Dr. Sziráki György (az MTA doktora)
mindent tud, amit erről tudni lehet,
és mindent meg is tett és tesz, hogy
erről minél többen tudjanak, s hogy
megvédje, oltalmazza e természeti értékeket. Tettestársa e ténykedésben
Mester Andrea (óvodapedagógus, tanítványai mind Zöld Szív-esek lesznek) aki kíváncsi laikusból vált évek
alatt elkötelezett természetvédővé. Az
általuk vezetett túrákon sokan rácsodálkoztunk környezetünk szépségeire,
s néhányan szorgoskodtunk a Kápolna-domb északi részén a homoki gyep
megmentésén is.
Ahhoz, hogy zöld szíve legyen a gyerekeknek a Zöld Tündér (akit Andrea
talált ki) segítsége is kell, aki a természet tiszteletére, szeretetére buzdít, s
ráébreszti őket saját hatalmukra, megmutatja nekik, mennyi mindent tudnak ők is tenni a természetért.
Úgy tűnik, a Zöld Tündér nem tétlenkedik. A haraszti Önkormányzat
vezetőit is meglátogathatta, mert úgy
döntöttek a város megvásárol 13 hektár eladásra felajánlott erdőt a Kápolna-dombnál. Ez a gesztus megmutatja, hogy a városvezetés megérkezett a
XXI. századba, képes felelősen reagálni annak kihívásaira. Tisztában van
az immár 60 éve egyre nyilvánvalób-

bá váló ténnyel, csak ép környezetben
létezhetnek ép emberi közösségek. Az
erdővásárlás, és a Zöld Haraszti mozgalom keretében elültetett több száz fa
reménykeltő jelenségek, bízunk benne,
ez az irány tartós marad.
Mit is vettünk magunknak: körülbelül
10 000 fát (köztük egyre több őshonos
már), számtalan bokrot, apró tisztásokon védett, vagy épp nem védett, de
csodaszép virágos lágyszárúakat. Nyugalmat a gyönyörűséges, és éppen itt
költeni akaró gyurgyalagoknak és sokféle még itt fészkelő madárnak.(Akik
egyébként, s ez rég tudott, a csőrükből
tollaiból kiesett magvakkal újraültetik
az erdőt) Lehetőséget, hogy fejlődjön,
s egykor az ősi erdőkhöz hasonlóvá
váljon, gazdagodjon ez az életközösség
mindannyiunk örömére és hasznára.
Néhány itt élő, védett élőlény: fekete
harkály, gyurgyalag, csikófark, homoki
kikerics, homoki nőszirom
Felhasznált szakirodalom: P. Wohlleben: A fák titkos élete (2018), Dr.
Sziráki György: Természeti értékek a
Kápolna- dombon (2012)
Vásárhelyi Gabriella
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Jövöre 20 éves a város
Kedves Dunaharasztiak!
Jövőre ünnepeljük „anyaországunk”
várossá emelésének 20 éves évfordulóját, és mostanában egyre többet
gondolok erre az évfordulóra. Húsz
évvel ezelőtt a világ nagyobbik része
az ezredforduló lázában égett, de mi,
harasztiak más okból csinosítottuk fel
lelkünket. A városi cím komoly elégtétel volt az ország talán legnagyobb
faluja számára, de megelőlegezett
bizalom is egyben. Rendőrtisztként
dolgoztam akkoriban szülővárosomban, rengeteget róttam a poros utcákat, magam is szembesültem azzal,
hogy milyen sok a teendő az ország
legifjabb városában.
2002-től a Dunaharasztiért folytatott
munkámat polgármesterként folytathattam, az Önök bizalmából, és ezzel a bizalommal azóta folyamatosan
kitüntetnek, ami óriási megtiszteltetés, és aminek próbálok is megfelelni.
Hatalmas volt a feladat két évtizeddel ezelőtt: Budapest egyik csendesen szunyókáló alvóvárosából kellett
pezsgő, élő, dinamikusan fejlődő,
eredményeivel tekintélyt szerző régiós
központot faragni, olyat, ahol jó élni,
ahová jó hazatérni, ahová költözni
rangot jelent.
Azt gondolom, büszkék lehetünk arra,
amit közösen elértünk. A város a poros utakat szilárdakra cserélte, a régi

épületeket felújította, új óvodákat,
bölcsődét, sportcsarnokot, játszótereket emelt sokasodó népe számára. A
városba új üzemek települtek, munkát
adva az itt lakóknak és adóbevételt
hozva a további fejlesztésekhez. Dunaharasztira költöztek a nagy üzletláncok, megkönnyítve a bevásárlást,
mert látták a fejlődést; városi rendezvényeinket már sokan látogatják a
fővárosból is, mert magas színvonaluk
csalogató az idelátogatók számára.
Ha ki szeretnék emelni egyet a soksok közös sikerből, amelyet közösen
éltünk meg, akkor az a Fő út felújítása és a Laffert Kúria újjávarázsolása
lenne. Valóban példa nélkül álló
volt, hogy egy összedőlni készülő
műemléket, amely egyébként a város
legrégebbi épülete, megmentettünk
az enyészettől, és a régió kulturális
centrumává emeltünk. Az avatás
során, az ünnepi műsor alatt éreztem
azt először igazán, hogy jó úton
járunk. Hogy helyes a törekvésünk,
amely a széleskörű összefogásra
alapoz. Hogy lehetséges pártok feletti,
az összefogásból erőt merítő politikát
folytatni, hogy egymás kezét fogva
sokkal többre jutunk, mint egymást
taposva.
Kedves Dunaharasztiak!
Ha azt kérdik tőlem, milyen várost
szeretnék látni a húszéves évfordulón,
akkor azt mondom, olyat, amely őrzi

Húsz év nyomában
Húsz év hosszú idő. Még nincs egy emberöltő, de akik
az ezredforduló évében születtek, ma már a felnőtt nők,
férfiak sorába tartoznak. Városunk ennél sokkal nagyobb
múltra tekint vissza, hiszen elsőként egy 1229-ből fennmaradt birtokfelsorolás említi a Haraszti nevet. Dunaharasztiként már jóval fiatalabb, hivatalosan ezt a nevet 1900.

az együttműködés, a béke szellemét,
mert az a fejlődés záloga. Dunaharasztin jó élni, és ezért köszönettel
tartozom Önöknek, a város civil szervezeteinek, az egyházaknak, a képviselő-testületnek, az intézményeinkben
dolgozóknak. Bizakodással tekintek a
jövőbe, mert új kezdeményezéseink,
mint a közös faültetés, az erdővásárlás, a Duna-part megnyitása, az újabb
óvoda és bölcsőde építése, a játszóterek bővítése pozitív visszhangra talált
Önöknél. Bizakodó vagyok, mert egyre többen aktívak a város közéletében,
mert egyre többekkel találkozom a
város rendezvényein, mert egyre több
az érdeklődő a fogadóóráimon. Hiszek
a város jövőjében, mert a sokszínű, de
egy nagy közösséggé formálódó Dunaharasztinak, van jövője!
Dr. Szalay László polgármester

január 27. óta használjuk. A község 1970-ben megkapta a
nagyközség rangját, majd a rendszerváltoztatás után tíz
évvel, 2000. július 1-től elnyerte a városi rangot. Bár a várossá válás elképzelése korábban született meg, de a munka dandárja talán most húsz éve zajlott, ekkor készült az
a munkaanyag, ami alapján kiérdemeltük a városi rangot.
Pillantsunk vissza, ha másért nem, az azóta ifjúkorba serdültek, vagy az időközben Dunaharasztit otthonná választók kedvéért, milyen is volt az akkori nagyközség, és az
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akkori elöljárók milyen terveket, elképzeléseket álmodtak
meg a városi címért beadott pályázatban, és mi az, ami
városi létünk első két évtizedében megvalósult.
Az akkor rövidtávú tervek nem tartalmaztak nagy álmokat, szigorúan a realitások talaján álltak. A legfontosabb
a csatornaépítés befejezése és az ezt követő útépítések előkészítése. A csatornaépítés befejeződött, és az akkor még
többségében földes utcák is sorra szilárd burkolatúvá váltak. Csak a nagyságrend érzékeltetése kedvéért; a várossá
avatás óta 140 utcában, mintegy 100 kilométer hosszan
volt útépítés, csapadékvízelvezetés, aszfaltburkolat kiépítés. Mintha Dunaharasztitól Szolnokig építettünk volna
műutat.
Szerepelt a várossá válási dokumentumban új lakónegyedek, városrészek kiépítése; azóta felépült a Bezerédi lakóterület és a Nádor lakópark, benépesült az Újhegyi dűlő,
és a Csatorna melletti Aranypart, házak nőttek ki a Lemenő nap dombján, a Határ út mellett. Az új területek
új arculatot is jelentettek, frissült a városkép. A régebbi
lakónegyedek sem maradtak le. Mint egy nagy kertet az
éltető öntözés, úgy frissítették fel az egykori Petőfi-telepre
bekúszó aszfaltutak a lakónegyedet; megszépültek a porták, előkertek, csinosodott a város.
Sokasodtunk, gyarapodtak intézményeink, két – a Mese
Óvoda bővítésével szinte már három – óvoda épült, új
bölcsőde, iskolai sportpálya és tornacsarnok, felújított
százéves iskola, új tantermek, tornaterem, tornaszobák,
patinás könyvtárépület fémjelezte a városiasodást.
Új városközpont épült, a lepusztult, kifosztott öreg-temető
helyén kegyeleti park létesült, kedvelt hely lett a Sport-

szigeti parkerdő és sétaút. Városrészenként játszóterek
épültek, gördeszka pálya és műfüves sportjátszótér került a
piac mellé, mind a városias szabadidő eltöltését szolgálva.
A versenysportot a megújult DMTK pálya, a szigeti műfüves edzőpálya és legújabb büszkeségünk, a városi sportcsarnok szolgálja.
Az egészségügy területén új gyermekorvosi rendelő épült,
magánrendelésen több szakorvosi rendelés zajlik, és egyes
laborszolgáltatásért sem kell a szakrendelőbe utazni. A
háziorvosi rendelő átfogó felújítása jelenleg is tart.
Az egykori tervek még új városháza építéséről is szóltak.
Az idő bizonyította, hogy e helyett a jelenlegi épület felújítása bölcs döntés volt, hiszen történelmi múltja, stílusa,
és a felújítás után elnyert szépsége méltó a városháza feladatához.
A városi pályázat tartalmazta a Granárium kulturális központtá alakítását is. A Laffert Kúria a Fő út rehabilitációja során újult meg. A megnyitott és parkosított templomkerttel, a felújított városházával és az impozáns Fő úttal
igazi kulturális városközpontot alkot. A Laffert Kúria nem
csak helyi, hanem egyre népszerűbb térségi közművelődési
színtérré vált.
Természetesen vannak még álmaink, tervek, elképzelések,
van tennivaló bőven. Az viszont eltagadhatatlan, hogy a
várossá válás olyan ugródeszka volt Dunaharaszti életében, ami magában hordta a fejlődés lehetőségét, mellyel
a város jól sáfárkodott, ami alapján bíztatónak láthatjuk
gyermekeink, unokáink jövőjét.
Gáll
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A kereszténység nagyjai
Cirill és Metód

a szlávok apostolai
A 8-9. században Európa középső része meglehetősen „huzatos” lett. Népek jöttek-mentek, mindegyik hozta
a maga vallási, kulturális örökségét.
A hittérítőknek is meglehetősen
sok dolga akadt. A 9. században a
Csehországtól a Balatonig terjedő
vidéken a morvaszlávok birodalma
virágzott. Fejedelmük, Rasztiszláv
meg akarta őrizni országát a német-frank befolyástól, ezért a már
kereszténnyé lett népe hitbeli megerősítésére Bizánctól kért térítőket.
Az indoklás az volt, hogy a korábbi
térítők nem beszélték a nép nyelvét,
így azok igazán nem értették őket.
A morva népnek olyan térítőkre volt
szüksége, akik szláv nyelven magyarázzák meg nekik a hit igazságait.
Két görög szerzetest, Cirillt és Me-

tódot küldték a németektől független morvaszláv egyház megszervezésére.
Cirill, eredeti neve Konstantin és
Metód, eredetileg Mihály, testvérek
voltak. Az észak-görögországi Thes�szalonikában születtek. Apjuk, Leo
előkelő származású, császári hivatalnok volt a városban, amely görög
volt még, de a környező településeken már szlávok laktak. A testvérek
már gyerekkorukban is megtanultak
nemcsak görögül, de a szláv nyelvet
is elsajátították.
862-ben érkeztek a morva követek Bizáncba, hogy a hittérítőkről
tárgyaljanak. Hosszú tárgyalások
után, Cirillre és Metódra esett a
választás, akik nagyon nehéz feladatot kaptak. Meg kellet alkotniuk
a szláv nyelv irodalmi szabályait,
valamint a liturgia nyelvét is. Sikerrel jártak, és nagy népszerűségre
tettek szert. 867-ben Rómába men-

tek, hogy beszámoljanak II. Adorján
pápának missziói tevékenységükről.
Cirill 869-ben Rómában megbetegedett, és váratlanul meghalt. Metód
egyedül tért vissza Morvaországba.
Sok keserűséget kellett elszenvednie a német püspökök miatt. Metód
885 virágvasárnapján halt meg. Fő
műve(művük) a szláv írásbeliség kibontakozott, ezzel együtt ez az írás
távolította el őket a nyugati latin
kultúrától. A pannóniai és morvaszláv egyházi szervezet Metód halála után összeomlott.
Varsányi Ferenc

Karitásztábor
Köszönet az együttműködésért!
Hogy a gyerekek nagyon akarják, azt
már tudjuk, és, hogy a Jóisten is, azt
is megtapasztaltuk! Ha nem így lenne,
akkor nem szerveződne meg – szinte
spontán módon, persze nagy fáradsággal, áldozatvállalással és odafigyeléssel
– évről-évre a karitásztábor! Az idén a
neve: ÖVTIK, vagyis: Örülj! Vigasztald
meg! Tűrd el! Imádkozz érte! Köszönd
meg! E köré az öt betű köré formálódott
az öt nap, augusztus 5-9. Programokban sem volt hiány (kézműveskedés,
játék, zene, x-box, foci, csocsó mindig):
hétfőn az Eszterlánc együttes, és akadályverseny, kedden templomi kvíz és
mézeskalácskészítés, szerdán zumba és
lelki út, csütörtökön íjászkodás, csillag
születik, cserkészet-bemutató, pénteken
önkéntes tűzoltók bemutatkozása, séfek
csatája. Nyilvánvaló lett, hogy a száznál több gyerek érdeklődését leginkább
saját közegükön keresztül tudjuk felkelteni, vagyis, ha olyan témát járunk
körül, amely nekik is érdekes. Fontos,
hogy azt a csatornát használjuk, amiben ők jól érzik magukat, amiben az értékeik vannak. Ha ebben sikerélményük
van, és ezt a környezet is visszatükrözi,
könnyebben becsatolhatók más tevékenységekbe. Csak az ilyen életszerű

példáknak van igazi hatása, ami aztán
kiterjeszthető a tágabb közösségekre-tevékenységekre, és ezért várva-várt a karitásztábor minden évben!
Köszönjük Mindenkinek az önzetlen és
jókedvű együttműködést és a segítséget! A támogatók és segítők a teljesség
igénye nélkül: Nagy Attila klímaszerelő, Tuboly László cége, Lipótné Zsuzsa,
Stetina Mária, Lukács Edit, Foltvarázslók, Gellér Erzsébet, Desics Katalin, Bánfalvi Bella, Skampkáné Judit,
Zwickné Ági, Kocsisné Orsi, Kocsis
Bogi, PET-Ro Állatvédelmi Egyesület,
Opus Jazz Pub, Rudi bácsi, Vakvarjú étterem, Séfek, Délegyházi Tűzoltó
Önkéntesek, Jakabné Láng Margit,
Tömössy László, Aradiné Gabi, Enci
Papírbolt, Gintner Orsolya, Ruff Pékség, Ignácz János, Szabó Renáta, Fehér
Panna, Fazekas, Jolán, Fronton Dominika, Dékány Dorka, Drótos Zanett,
Czoma Dalma, Csoma Flóra, Kocsis

Boglárka, Török Réka, Kufcsák Vivien,
Radványi Lívia, Szabó Renáta, Kmetty
Márk, Szekeres Kristóf, Serfőző Bence,
Kiss Zsófi, Török Lilla, Varga Bence,
Varga Boglárka, Varga Veronika,
Herceg Tamás, Herceg János, Tóthné
Tófalvi Ágnes, id. Kránicz Gábor, ifj.
Kránicz Gábor, Keleti István, Harangi
Balázs, Sorbán Irén, Haranginé Takács
Katalin, Hercegné Németh Rita, Eöri
István és nem utolsó sorban a Szent
István Plébánia közössége és Dunaharaszti Város Önkormányzata segítettek. A nagylelkű személyek és cégek
támogatásának köszönhetően lehetett
ismét ingyenes a 16. karitásztábor.
Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász.
Folytatódik a karitásztábori kézműveskedés a könyvtárban, várunk gyerekek benneteket a Játékdélutánon!
Fotó: Kissné Éva és Uszkayné Mónika
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A nyárutón is folytatjuk helyismereti
sétánkat: A Táncsics Mihály utca 1050
méter hosszú, észak-déli irányú a Rákóczi-ligeten. Az első ligeti parcellázáskor,
1908-ban létesült. Eredeti neve az Alkotmány volt. A Táncsics Mihály nevet
a II. világháborút követő utcanévváltoztatáskor kapta. A MÁV-aluljárónál
ágazik ki a Némedi útból, ahol a József Attila Művelődési Ház saroképülete található. Kétszáz méterrel feljebb,
a 33-as szám alatt található a Százszorszép Óvoda. A Rákóczi utcáig tartó
szakasza egyben kerülőút is a magasabb
járművek számára, amelyek nem férnek
át a MÁV-aluljárón. Keresztező, illetve
csatlakozó utcák a Némedi úttól
kezdve: a Kandó, Toldi, Battyhányi,
Rákóczi, Rózsa, Széchenyi, Kazinczy
utcák és a Lehel köz. A Táncsics utca
a Liget egyik legszebb utcája árnyas
fákkal, hagyománytisztelően helyrehozott, díszes, eklektikus, szecessziós épületekkel.” idézzük Dr. Helméczy Mátyás
helytörténészt.
220 éve született Táncsics Mihály,
Stancsics
(Ácsteszér, 1799. ápr.
21. – Budapest, 1884. jún. 28.) jobbágyszármazású író, publicista, politikus. Takácsként kezdte felnőtt életét
Szombathelyen, majd tanítóképzőt
végzett Budán. Jogi tanulmányait már
nem fejezte be, mert érdeklődése az
irodalom és a magyar nyelvészet felé
fordult. Nevelőként kereste kenyerét,
nagy kelendőségnek örvendtek számos
kiadást megért tankönyvei. A cenzori
hivatallal történt összetűzései, a fiatal
és haladó gondolkodású írókkal, költőkkel való ismeretsége, a reformkor
politikai irodalmának tanulmányozása, figyelmét a politika felé terelték. A
Pesti Hírlap megjelenésétől Kossuth

mellé állt. 1847 márciusában elfogták
és sajtóvétségért bűnvádi eljárást
indítottak ellene. Börtönéből 1848.
márc. 15-én szabadította ki a pesti nép.
A szabadságharc bukása után jelképesen kivégezték. Feleségének köszönheti
életét, aki saját házuk alatt készített
számára rejtekhelyet, ahol nyolc évig
rejtőzött 1857. májusig, az amnesztia
kihirdetéséig. 1860-ban ismét letartóztatták, felségsértésért 10 évre ítélték.
A börtönből az 1867-es kiegyezéskor
csaknem megvakulva szabadult. Az
1869–1872-i országgyűlésen az orosházi
választókerület képviselője lett. Képviselői mandátumának lejárta után a
közélettől visszavonult és nyelvészeti
kérdésekkel, a nemzetiségek magyarosításának terveivel, utópista rendszerek
kidolgozásával foglalkozott. A dualizmus rendszerével haláláig szembeszállt.
A Kedves Olvasóval megosztjuk Franz
Kafka barátjához, Oscar Pollakhoz
írott levelét, amely az olvasmányok
olvasójukra gyakorolt hatását – igen
szenvedélyesen – fogalmazza meg: „Azt
hiszem, csak olyan könyveket szabad olvasnunk, amelyek mardosnak és furdalnak. Ha az olvasott könyv nem sóz egy
jót a fejünkre, hogy ébredjünk, minek
azt akkor egyáltalán kézbe venni? Hogy
boldoggá tegyen minket, mint írod? Istenem, boldogok akkor is lehetnénk, ha
nem volnának könyveink, és magunknak is írhatnánk. Szükségünk azonban
épp olyan könyvekre van, amelyek úgy
hatnak ránk, mint egy szerencsétlenség,
ami nagyon fáj, mint valakinek a halála,
akit jobban szerettünk önmagunknál,
vagy mintha kiűznének minket, minden
embertől távol, a vadonba, mint egy öngyilkosság, olyan legyen a könyv, fejsze,
a bennünk befagyott tenger jegéhez.”
Figyelmükbe ajánljuk könyvtári ajánlónkat:
Fekete Judit: AZ ŐRÜLET HATÁRÁN, Budapest, Könyvmolyképző Kiadó, 2017. Lili egy neves multinacionális
cég marketingeseként dolgozik, mígnem
egy nap közlik vele, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt a munkájára. Lavina, kétségbeesés, hajsza egy
új munkahelyért. Sokszor mélyponton,
hiszen hogyan lehetséges, hogy egy
ilyen jól szituált, talpig intelligens fiatal 30-as sehová ne kelljen annyi elküldött álláspályázat ellenére. Aztán lázas
blogolásba kezd. Interjúkról-interjúkra
jár, amelyek keserű és egyre rosszabb
tapasztalatait gyűjti össze hasonló cipő-

ben járó sorstársai okulására, rávilágítva az álláshirdetések súlyos buktatóira.
Hogyan éljük túl a munkanélküliség
nyomasztó napjait? Vajon lesz hamarosan másik? Elég jó vagyok? Miért nem
keresnek már? Lehet, hogy nem túl jó az
önéletrajzom? Miért nem kellek sehová?
– Fogalmazódnak meg a kérdések. De
vajon hogyan tovább? Hogyan alakul
az ifjú hölgy sorsa? Van kiút a kátyúból? A regény mindenképpen hiánypótló szerepet tölt be, ugyanis bármelyikünkkel történhet hasonló eset. Ám a
fanyar szájíz helyett a humoros, vicces
stílusban megírt történet mégis huncut
mosolyt csal az arcunkra. Mert ha olykor elveszettnek is érezzük magunkat,
időnként akkor is „csodálatos érzés lepukkanni”. Ami pedig a rettegett felvételi elbeszélgetéseket illeti, jónéhány
hasznos tanácsot is találunk arra nézve,
hogyan legyünk magabiztosabbak,
hiszen egy munkáltatónak is ugyanúgy
szüksége lehet egy jó beosztottra, mint
ez fordítva.

Thuróczy Gergely: A MEGTALÁLT
TRAGÉDIA – Rejtő Jenő emlékére.
Budapest, Szépmíves Kiadó, Petőfi
Irodalmi Múzeum, 2016. „Rejtő Jenőről rengeteg sztori forog közszájon, ám
a legtöbbet nem támasztja alá tényanyag – úgyszólván nincs is életrajza,
csupán legendáriuma. Életműve nem
holt terep, idestova bő fél évszázada
folyamatos jelenléttel büszkélkedhet a
könyvkiadás terén (kisebb mértékben
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a színpadon), számtalan idézete, fordulata épült be a magyar közgondolkodásba, élő hivatkozási alap. Szomorúan
konstatáljuk, hogy a magyar irodalom
egyik legolvasottabb írójának munkásságáról meglehetősen kevés, komolyan
vehető számbavétel született.”- írja a
szerző. Thuróczy Gergellyel, az irodalmi muzeológussal személyesen is
találkozhatnak október 17-én 18.00 a
Rejtő-esten. Keressenek bennünket:
Dunaharaszti Városi Könyvtár 2330
Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b.
www.facebook.com/dhbiblio,
www.
dhbiblio.hu, 06-24-531-040, dhbiblio@
dhbiblio.hu
Magyarországon vizsgálatok szerint a
tizenötévesek több, mint negyede funkcionális analfabéta, azaz tudnak írni és
olvasni, csak nagyon rosszul, az olvasott szöveget pedig képtelenek megérteni vagy saját örömükre olvasni. Aki
írástudatlan, szegénységre ítéltetett, és
nem tud egyenrangú polgárként szerepelni a társadalmi, gazdasági, politikai
életben.

Mai felfokozott tempójú világunkban
nagyon nehéz sok gyermeket rávenni
az olvasásra. Ebben nyújthatnak segítséget WÉBER ANIKÓ KÖNYVEI,
amelyekben olyan témákat boncolgat,
ami a ma iskolába járó fiatalok számára sajnos nem ismeretlenek. A regények
elolvasása után talán elgondolkodnak a
szereplők sorsán, megoldást és segítséget is tudnak meríteni belőle. A témák
jellege miatt 10 éves kortól ajánlott az
olvasásuk: EL FOGSZ TŰNNI. Pozsonyi Pagony, 2017. El fogsz tűnni. Mint
Anna macskája. Elrabolnak vagy köddé
válsz. Melyiknek örülnél jobban?” Vég-

re nem kell suliba járni, mert kirándulni megy az osztály! Ám a hatodikból
páran egy ártatlannak tűnő tréfára készülnek: kiszöknek éjszaka az erdőbe, és
lepedőbe öltözve, kísértetként huhogva
megijesztik két osztálytársukat. Egy
igazi kísértet közbelépésével azonban
a kaland komolyra fordul, és három
gyereknek valóban nyoma vész az
egykori remeteségben. A diákok nem
mernek szólni a kísérőtanároknak,
hiszen tilosban járnak, inkább maguk
derítik ki, hova tűntek a többiek.
Az osztályban leosztott szerepek
átértékelődnek, mert a sikerhez
mindenkire szükség van. Az izgalmas
éjszakai kaland során azonban nemcsak
az álkísértetről kerül le végül a csuklya,
de mindenkinek szembe kell néznie a
saját félelmeivel is.
AZ OSZTÁLY VESZTESE. Pozsonyi
Pagony, 2016.
Az éjszaka leple alatt furcsa kép kerül
az osztály facebook oldalára: esetlen
alak minionjelmezben, felette a falra
írt felirat: Az osztály vesztese! Az osztályfőnök tombol, a diákok gyanakodva
méregetik egymást. Tettesnek se jó lenni, de áldozatnak még rosszabb. Gyerekek életét ismerjük meg mindenestül,
miközben velük izguljuk és szorongjuk
végig ugyanazt a pár napot a felkeléstől
a feleltetéseken át a napköziig. Vajon ki
tette és miért?

ZUHANÓREPÜLÉS. Tilos az Á Könyvek, 2018. Te mennyire szeretsz döntéshelyzetben lenni? Mennyire szeretsz
felelősséget vállalni? Ádám imád a
háztetők szélén egyensúlyozni. Olyankor mindenki őt figyeli, mégis elrejtőzhet a mutatvány mögé. A vakmerősége
eltakarja előle az igazi félelmeit. Mert

dönteni nehéz. Ha döntesz, akkor lépned kell. Hátra vagy előre. Zuhanni
vagy láthatatlanná válni. Pedig olyan
jó lenne tudni, hogy mi lett volna, ha a
másik lehetőséget választod! Ádám különleges gyerek és egy különleges, zárt
iskolában, az Erődben tanulja meg, hogyan nézhet szembe önmagával. Wéber
Anikó könyvében az olvasó is dönthet:
a könyv közepén a történet kettéágazik,
és választhatunk, hogy melyik úton követjük Ádámot. A rejtélyes Erőd minden titkát azonban csak akkor ismerjük
meg, ha Ádámot mindkét útján végigkísérjük…
Mini Galériánkban szeptemberben a
BÁRKA MŰHELY mutatkozik be.
Októberben a FOLTVARÁZSLÓK
táska-ridikül-bemutatója és MAROS
KRISZTINA rajzkiállítása várja a látogatókat. Újra indul a DÜHÖNGŐ, a
kisgyermekek beszoktatása a könyvtárba. Az ünnepélyes évadkezdő program
szeptember 12-én 10 órakor kezdődik;
vendégünk NYULÁSZ PÉTER gyermek-ifjúsági író. Délután 16-18.00 a
JÁTÉKDÉLUTÁN – folytatjuk a karitásztáborban elkezdett mókákat - várja
a kézműveskedni-, szórakozni vágyókat,
kicsiket és nagyokat egyaránt. Szeptember 16-án 18.00-kor kezdődik a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének
ökológiai sorozata OLACH ZOLTÁN
dr. vetített-képes előadásával. Szeptember 19-én személyesen BÁN MÓRral,
a történelmi regények szerzőjével találkozhatnak. Szeptember 26-án HAMVAS BÉLA-estre hívjuk az érdeklődőket, amelyen Dóczy Péter színművész
„A bor filozófiájá”-ról beszél. Október
első hete a már hagyományos Országos
Könyvtári Napok, melynek keretében
elsején 11.00 CSAPODY KINGA találkozik a gyerekekkel. Október 3-án pedig 18.00-tól NÉMET NEMZETISÉGI
K Ö N Y V B E M U T A T Ó KÖNYVVÁSÁR várja a harasztiakat.
Könyvkuckónk védelmében: kérjük,
hogy vigyázzanak a szabadtéri könyvtárolóra, mert össze fog dőlni a túlzott
terheléstől. A polcokon egy sorban szabad csak elhelyezni köteteket. Ha rendeltetésszerűen használják, akkor sok
örömük telik benne!

Szeptember 7-én újra nyitja kapuit a Csillagszeműek néptáncműhely Dunaharasztin! Szeretettel
várunk szombat délelőttönként minden, magyar néptánc iránt érdeklődőgyerkőcöt 3 éves kortól
óvodás, a nagyobbakat kisiskolás csoportunkba.
Részletekről érdeklődni: Lengyel Zsuzsánna +36305651041
Budinszky Júlia +36209787828
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Hagyományőrző Búcsú

a Tájházban és a Szent István Templomban

Augusztus 20-a nekünk, Harasztiaknak
egy kicsit különlegesebb ünnep, mint az
ország többi településének.
Itt nem csupán az Államalapítás évfordulója és az új kenyér miatt fontos ez
a nap, Dunaharaszti a búcsút is ekkor
tartja.
Mi is a búcsú, és miért esik éppen augusztus 20-ra? A haraszti templom
névadója Szent István király, országunk, államunk, keresztény vallásunk
megalapítója, ez ad okot arra, hogy ekkor legyen a búcsú. A kifejezés maga
arra utal, hogy a település lakói búcsút
vesznek a rájuk váró büntetéstől Jézus
Krisztus kegyelme által.
Régen a búcsúra készülődés már hetekkel a nagy nap előtt elkezdődött,
minden házat frissen kimeszeltek kitakarítottak, hogy az ünnepre a lehető
legszebb formáját mutassa. Összejöttek
a családok, távol élő rokonok, ünnepi
ruhában nagy vidámság mellett költötték el a hagyományos lakomát, melynek
elmaradhatatlan része volt a húsleves,
főtt hús paradicsomszósszal és a várva-várt sült kacsa. Közösen mentek a
búcsútérre is, a vidám kavalkádba, ahol
a gyerekek játszottak, a felnőttek jókat
beszélgettek az ismerősökkel, majd este
egy táncos szórakozó helyen múlatták
az időt. Minden korosztálynak mást
jelentett, a gyerekeknek új játékokat,
hintákat, a felnőtteknek finom ételeket,
italokat, éneklést, táncolást.

Mi itt a tájháznál próbáljuk visszaadni az ünnepnek a régi idilli hangulatát, ünnepi ruhába öltözünk,
zenélünk, éneklünk, nagyokat nevetünk a sok-sok ismerőssel.
András és Zsolt atyák megáldották a kenyeret, amit a szentelés
után szétosztottunk a vendégek
közt, majd ezt követte a Lustige
Schwaben tánccsoport műsora, ami
megalapozta a jó hangulatot, s éjfélig
a Schorokscharer Burschen zenéjére

táncoltunk. Az éjszakát pihenéssel
töltöttük, hogy másnap, a templomunk névadójának tiszteletére tartott ünnepi szentmisén méltóképpen
jelen lehessünk.
Köszönetet
szeretnék
mondani mindazoknak, akik eljöttek, és
jelenlétükkel, segítettek, hogy felidézzük egy kicsit a régi idők ünnepi
hangulatát.
Gerber Ferenc
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Tanszereket gyűjtött az ÖNÖSZ!
Egyesületünk két szombaton szervezett tanszergyűjtési
akciót a Liget Falatozó udvarán. Rengeteg adomány érkezett, amit nagyon köszönünk! 50 db táska, közel 500 db
ceruza, 25 db tolltartó, 36 db tornazsák, több, mint 500
db különböző méretű füzet, és rengeteg kiegészítő: körzők, vízfestékek, radírok, hegyezők, gyurmák, füzet és tankönyvborítók, uzsonnás dobozok, vonalzók, vignetták és
órarendek kerültek felajánlásra.
Ismét példaértékű volt az összefogás szeretett városunkban! Előzetes terveink szerint a város iskoláiban helyezzük
el a tanszercsomagokat, így biztos, hogy a lakosság adományai a legjobb helyre kerülnek.
Büti Mihály

Termelők figyelmébe!

Illusztráció

A növényvédelmi gépek kötelező időszakos műszaki felülvizsgálatáról
A növényvédelmi tevékenységről szóló
rendelet módosításával lehetővé vált a
permetező gépek műszaki vizsgáztatása. A cél, hogy 3 éven belül minden
eszköz bekerüljön a nyilvántartásba és
átessen egyszer a felülvizsgálaton. A
felülvizsgáló állomások listája hamarosan elérhető lesz a NÉBIH honlapján, ezért kérjük a termelőket, hogy
kísérjék figyelemmel az oldalt.
Átmeneti
időszak
kezdődik
a

növényvédelmi tevékenységről szóló
rendelet módosításával. A 2009/128/
EK irányelvnek való megfelelés
érdekében
történt
jogszabály
módosítással kötelezővé vált a
permetező gépek műszaki állapotának
időszakos felülvizsgálata.
A kötelezettség eddig is szerepelt a
jogszabályokban. A most megjelent
rendelet a vizsgáztatás részletes feltételeit tartalmazza, így elhárult minden akadály annak végrehajtása elől.
Egy olyan rendszer létrehozása a cél,
mely folyamatosan és zökkenőmente-

sen működik, egyúttal képes önmagát
hosszútávon fenntartani.
A növényvédelmi hatóság ellenőrzései
során figyelembe veszi, hogy minden
gép azonnali felülvizsgálata nem lehetséges.
Fontos, hogy azoknál a gépeknél,
amelyek az elmúlt években már átestek a felülvizsgálaton – és erről érvényes tanúsítással rendelkeznek – a hatóság továbbra is elfogadja a vizsgáló
állomás tanúsítványát a vizsgálati
eredményről. Azon termelők esetében
pedig, akik még nem intézkedtek a
gépeik felülvizsgálatáról,
a hatóság az ellenőrzések során figyelembe veszi, ha igazolni tudják, hogy
jelentkeztek a felülvizsgálatra, de még
nem kerültek sorra.
A témában további hasznos információk olvashatók az alábbi cikkben:
https://portal.nebih.gov.hu/-/ezentul-haromevente-kotelezo-a-novenyvedelmi-permetezogepek-muszaki-felulvizsglata
Ez a rendszer része a „Táblától az
asztalig” tiszta, egészséges ételt programnak.
Velkei Károly
Gazdakör elnöke

Stand202 büfé a Nádor utcában, a

Mannheim zöldségbolt mellett.

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

Rendelés: 06-20-9-293-805
Nyitva tartás: hétköznap: 7 - 18 óráig
Szombat: 8 - 13 óráig
Vasárnap: zárva
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Szent Korona installáció a városnapokon

Hosszú szervezést követően megérkezik
városunkba a Szent Korona kívül-belül
bejárható, rendkívül látványos építménye, hogy elfoglalhassa méltó helyét a
Baktay téren, a városnapok alkalmából, szeptember 13-14-15-én
De mi is ez az építmény? Az alábbiakban Elekes Gyula leírását olvashatjuk,
benne tisztelhetjük eme csodálatos mű
megálmodóját és megvalósítóját.
A magyar Szent Korona installáció statikai meggondolásból, valamint az időtállóságát vizsgálva egy szilárdabb, stabilabb szerkezet. A váz egy alumínium
szerkezet áttetsző polikarbonát (plexi)
idomokkal, felépítménnyel. A felső része a koronát mintázza, annak zománcképei színes üvegablakként működnek.
A beérkező fény átsüt a zománcképeken, felfokozott élményt produkálva. A
szerkezet kör formája egy szentélyt idéz

meg. A kör átmérője 4,8 m, magassága
5,2 m. Az installáció fala műanyag, belső felületein információs anyag szerepel
a zománcképeken szereplő személyekről,
a Korona általános történetéről. A külső falakon a Koronával megkoronázott
királyok névsora, portréik láthatók. A
Korona Székelyudvarhelyen 75 napig
volt látható, médiasikerének köszönhetően turistalátványosság is lett, a Székelyudvarhelyre látogató turisták, szervezett csoportok érdeklődési célpontja.
A programszervezők, idegenvezetők
kedvenc ajánlott programja egyben.
Számos település láthatta: Budapest–
Millenáris park, Keszthely, Komárom,
Cegléd. Számos település jelezte, hogy
szívesen befogadná. Nagy örömünkre
szolgál, hogy Dunaharasztira is megérkezik végre!
Elekes Gyula
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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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Integrált alkotótábor autista gyermekek és barátaik számára

Idén már másodszor rendezett integrált
alkotótábort Dunaharasztiban a Mozaik Egyesület és a Dunamenti Összművészeti Egyesület. A táborban 2019.
augusztus 12 – 16 között tíz gyereket
vártunk, akik közül öten autisták. A
gyerekekkel autizmust értő gyógypedagógusok, festőművészek és lelkes önkéntesek dolgoztak.
A program megszervezését azért éreztük fontosnak, mert autista gyerekek
szüleiként megtapasztaltuk, hogy a
vakációban tartalmas, élvezetes és
megfizethető programot szervezni a
gyerekek számára nagy feladat a családoknak. Különösen igaz ez, ha autista
gyermeket (is) nevelnek.
Ezek a tapasztalatok adták az ötletet
egyesületünknek, hogy megkeressük
a Dunamenti Összművészeti Egyesület Dunaharasztin alkotó művészeit
az integrált alkotótábor gondolatával.
Elképzelésünk kedvező fogadtatásra

talált, így először 2018 augusztusában,
majd 2019 – ben újra integrált alkotótábort szerveztünk Dunaharasztiban.
A gyerekek idén egy színdarab bemutatásával lepték meg családtagjaikat
és barátaikat. Megalkották a történetet, elkészítették a jelmezeiket és díszleteket. Mindenki lelkesen dolgozott,
így fordulhatott elő, hogy a színpadon
megjelent egy marslakó, néhány vadállat, és még a télapó is. Egy ilyen remek
darabbal természetesen sikert arattak.
A tábor autizmus szempontból akadály
mentesítve volt, ami megkönnyítette az
összes résztvevő munkáját.
Tartalmas programot hoztunk létre, melyben az autista és a nem autista gyerekek is megtapasztalták

a közös munka, alkotás örömét. A
megvalósításba bevont művészeket,
önkénteseket és helyi vállalkozókat
pedig megismertettük az autizmussal,
így növelve az állapot ismertségét, elfogadását.
Köszönettel tartozunk Volker Schwaznak és Lehel Endrének fáradhatatlan
munkájukért, Borsodi Zsófiának és Tar
Enikőnek a profi gyermekfelügyeletért
és Németh Jánosnak a finom ebédekért.
Dunaharaszti Város Önkormányzatának, a Gebrüder Weiss Kft
– nek és a Blues for Blue művészeinek
a tábor megvalósításához nyújtott
támogatásért.
Kapitány Imola

“Szeptember végén”

Petőfi-ligeti Baráti nap a Művelődési Házban
Program:
14.00 Petőfi Sándor szavalóverseny
16.00 Házisütemény verseny nevezés: szeptember 24-ig
Vargáné Tóth Krisztinánál Tel.: 06/70/277 0017
17.00 Főhajtás Petőfi Sándor szobránál
17.30 Zenés vendéglátás
Szeretettel várjuk!

Szeptember 27.

Kücsön Sándor
Petőfi-ligetért Baráti Kör

Szavalóverseny
Petőfi Sándor költeményeiből gyerekeknek és felnőtteknek a József Attila Művelődési Házban.
Jelentkezni: név, születési év, cím, telefon és a szavalandó vers megadásával lehet e-mailben, levélben és személyesen.
E-mail: petofiligetert.baratikor@gmail.hu
Levélcím: Dunaharaszti, Nagy Lajos utca 46.
Jelentkezési határidő: 2019. Szeptember 14.
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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
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Közélet

Szeretettel
köszöntjük
a 90 éves
Csóti Imrénét

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

Ingyenes anyajegyszűrés
Az önkormányzat az idén második alkalommal szervezi az ingyenes anyajegyszűrést, érzékelve a rosszindulatú daganatos bőrbetegségek, melanómák sajnálatosan növekvő számát. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgálaton kizárólag az
anyajegyek szűrésére tudunk sort keríteni, egyéb bőrbetegségek, elváltozások,
gombás fertőzések nem tartoznak ebbe a körbe!
Ha azonban Ön gyorsan növekvő, színét változtató, vérző anyajegyet tapasztal
magán, vagy csak szeretné anyajegyeit megnézetni, jöjjön el a vizsgálatra!
A szűrésre a Damjanich u. 23. sz alatti orvosi rendelőben kerül sor, a vizsgálatokat Dr. Sas Andrea Barbara bőrgyógyász szakorvos végzi el.
Vizsgálati időpontok:
2019. október 4. és október 18. péntek 16-19 óra, október 26. szombat 9-12 óra.
Bejelentkezési időpontok:
Szeptember 9. és szeptember 16. hétfői napokon 15-18 óra között,
a 20/566-8481-es számon, Leimetter Erika asszisztens várja a hívásokat .
Ezen a vizsgálaton a dunaharaszti állandó lakcímmel rendelkező felnőtt lakosok
vehetnek részt ! Kérjük, vegyék igénybe ezeket a lehetőségeket!
Dr. Bereczki Péter, egészségügyért felelős alpolgármester

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

Kedvesek!

2019. júliusban születettek
névsora
Alvári Zsombor		
Molnár Dominik		
Bosio Bálint		
Hajdu Ádám		
Nagy Esztella		
Várnagy Lex Johanna Lilla
Sándor Ambrus		
Kovács Lilien		
Bákonyi Natasa		
Farkas Boróka		
Farkas Botond		
Maduda Botond
Szabó Natália		
Katona Zsombor
Zsirai Alíz Laura		
Csicsman Marcell
Laczi Márton		
Horváth Milán		
Kocsis Borka		
Csorba Liliána		
Sipos Szófia		

07. 02.
07. 02.
07. 03.
07. 03.
07. 03.
07. 06.
07. 08.
07. 10.
07. 12.
07. 12.
07. 12.
07. 13.
07. 13.
07. 15.
07. 15.
07. 20.
07. 22.
07. 26.
07. 26.
07. 30.
07. 30.

2019. július hónapban elhunytak neve és életkora
Barcsik Lászlóné

élt 93 évet

Bondor Gézáné		

élt 82 évet

Dankó Gáborné

élt 89 évet

Ghitye László 		

élt 71 évet

Horváth Imre 		

élt 82 évet

Kis Amália 		

élt 49 évet

Knódel János 		

élt 77 évet

Koskocsák István Jenő élt 74 évet
Medve Józsefné

élt 97 évet

Ruketukel Péterné

élt 68 évet

Székely Károlyné

élt 61 évet

Szing József 		

élt 91 évet

Weinber István 		

élt 66 évet

Köszönjük mindazoknak, akik Knódel János temetésén részt vettek,
vagy gyászunkban osztoztak, hogy
együtt érző szeretetükkel mellettünk
voltak.
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!

Minden ami nyomtatás...
Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Nekednyomtatunk.hu
+36 30 871 3016
info@nekednyomtatunk.hu
www.nekednyomtatunk.hu
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DUNAHARASZTI VÁROSNAPOK
2019
A Baktay téren mindkét napon, a meghírdetett programokon kívül kézműves vásár,
népi fajátékok, mobil játszóház, finom ételek és italok várják a város apraját-nagyját.

Szeptember 13 /Péntek/
Baktay-tér
17.00

Szent-Korona

A
embernagyságú hű másának bemutatása, mely
egyben kiállító tér is, és ismerteti a korona történetét. Tárlatvezető, a korona
készítője, Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománc művész.

Szeptember 14 /Szombat/
Baktay-tér
10.00

Szüreti hagyományőrző Sváb-parti

zenévek, tánccal
gyerekeknek és felnőtteknek, must és borkostoló, kézműves foglalkozások, sétakocsikázás hintókkal, szekerekkel

ABBA

15.00
a Dunaharaszti
Zeneiskola
előadása

18.00

16.00

16.30

Old Boys

ZACUSSTIC
TRIÓ

20.00 - 24.00
közreműködik:

Retró Discó
D. J. Dominik

Danza

táncstúdió bemutatója
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Szeptember 15 /Vasárnap/
Baktay-tér - Hősök-tere
09.00 IV. Haraszti Futónap
kicsiknek, nagyoknak...
1 km-től - 28 km-ig
Iváncsics Zsolt “Forest Gump”
és a haraszti futók jótékonysági
futása sérült gyerekekkel.
10.00

Lecsófőző

verseny,
KÓSTOLÁSSAL

Amerikai autó
és

Kawasaki
bemutató

Városnézés RETRO
farmotoros IKARUS
buszon 10.00 - 19.00
óráig
14.00

Fabók Mancsi Bábszínháza:
A hallhatatlanság országa
15.00

Antal Kata
és

Hazay Timea

népdalok

16.00

Csillagszeműek,

magyar néptáncok élő zenével

17.00

Cimbali
Band

19.00

Cannaro

motoros
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Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete

A Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesületének célja, hogy tevékenységével támogassa mindazon törekvéseket, melyek szélesebb körben
segítik elő a zöldebb életszemlélet,
a környezettudatos életmód kialakítását.
Egyesületünk mögött igen mozgalmas időszak áll, májusban a Knézich utcai játszótér átadásán vettünk részt aszfalt rajzversennyel,
ahol a gyerekek színesre festették
a játszótér környékét. A játszótér
kialakításában és megvalósításában
Drscsákné Kerekes Gabriella vezetőségi tagunk segített.
Május végén a dinnyési Madárvárta volt úti célunk, ahol kicsikkel és
nagyokkal ismerkedtünk a madárvilággal. Kirándulás legkülönlegesebb
eseménye volt, hogy megleshettük

a speciális költőládákban kikelt vörösvércse fiókákat, valamint gyűrűzésükben is segédkezhettünk. A
fészek alatt közvetlenül egy különleges természeti jelenséget is láthattunk, gombából alkotott boszorkánygyűrűt.
Július
folyamán
Gyermekjóléti szolgálat által szervezett városi
gyermektáborban jártunk, ahol az
újrahasznosítás jegyében kézműveskedtünk a gyerekekkel.
Következő idén újra megvalósuló
ökotudatos szellemiségű program,
július utolsó hetének balatoni diáktábora volt. Városunk ötven általános iskolai tanulója egy csodálatos
hetet tölthetett el Balatonföldváron,
ahol az önfeledt játékok és strandolás mellett ismét lehetőség nyílt
a gyakorlatban is közelebb kerülniük a fenntarthatóság, a környezet- és természetvédelem témaköréhez. A tábor ideje alatt folyamatos
volt a szelektív hulladékgyűjtés, a
„műanyagmentes mindennapok”-hoz
való ragaszkodás. Kreatív foglalkozások keretében szuvenír vásárlást
kiváltó gyönyörű ékszerek, képkertek, kulcstartók és egyéb használati tárgyak készültek kizárólag újrahasznosítható anyagokból. Mint
tudjuk, környezeti értékeink megóvása a bennünket körülvevő világ
megismerésével kezdődik, így a Balaton mellett eltöltött idő alatt a
felfedező kedvű diákok egész héten

át tartó fotóversenyben is részt vehettek. Az alapos megfigyelés, szemlélődés, kutatás után gyönyörű fotók
születtek. Nehéz döntés után négy
tanuló közös produkcióját emeltük
ki a képek közül, melyen a környezet és ember szoros kapcsolatának,
az ember természetszeretetének kedves ábrázolása jelent meg, Balatonföldvár hihetetlenül szép alkonyati
színeivel. Alkotók: Gyuricza Hanga,
Lengyel Viktória, Klementisz Hajnalka és Remenyik Lilien.
A következő hónapokra több programot is szerveztünk, többek között
folytatjuk beszélgetés sorozatunkat
Tóth Icóval a Mályvavirág alapítvány elnökével, beszélgető társa Drscsákné Kerekes Gabriella, dr Olach
Zoltán a világ legmagasabb hegyeiről mesél - környezetbarát felfogásban. Ökojucus is vendégünk lesz,
vele arról beszélgetünk majd, hogy
hogyan legyünk környezettudatosak
a mindennapjainkban.
Programjaink a Városi könyvtárral
együtt kerülnek megrendezésre.
Reméljük, sok ehhez hasonló program támogatásában vehetünk részt
a jövő évben is.
Dunaharaszti
Környezetbarátok Egyesülete
Kovács Ilona
egyesületvezető
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Átváltozások…
…amit csak a beavatottak láthatnak. Legfőképpen azok a
szülők, akik számára egyértelmű: az asztalitenisz tábor az
sporttábor. Ahol mozogni kell. Ahol egész nap program
van – és meglehetősen korlátozott a szabadidő. Ahol lehet
azt mondani, hogy én ezt nem akarom, de nem érdemes.
Érdekes módon mégis ritka a „nem tetszett”, meg a „jövőre nem jövök”. Mert, bizony, közel 30% a visszatérő, akik
időben jelentkezve „kiszorítják” az újonnan jelentkezni
vágyókat. (Természetesen, itt nem a rendszeresen edzésre
járókról van szó.)
És a végeredmény?
Néhány kivétellel csupa lelkes gyermek, akik már képesek
folyamatosan visszaütni a labdát – még az óvodások is,
bár ők inkább még csak az edzőknek –, tele élménnyel
és fogadkozással, hogy szeptembertől szeretnének ők is
edzésekre járni. És ha a szülők is támogatják, akkor ezek
a gyerekek valóban jelentkeznek is, évről évre biztosítva
a szakosztály utánpótlását. A leigazolt versenyzők esetében pedig nagy ugrást jelent egy ilyen tábor, ahol csak az
edzésekre koncentrálva szemmel látható előrelépést tudnak felmutatni annak függvényében, hogy hány turnusban
vesznek részt. Mindezt az évadnyitó utánpótlás versenyen
is bizonyíthatják majd.
Többen is kérdezték, miért nem kerültek fel – a korábbi
évekhez hasonlóan – tudósítások a táborról a Facebookra?
Nos, az ok nagyon is egyszerű: minden összefoglalót követően beindultak a telefonok, hogy van-e még hely. Pedig
már május végére megdőlt az eddigi csúcs, és 134 főnél
meghúztuk a határt. Ráadásul ennek a létszámnak több,
mint 70%-a több turnusra is jelentkezett. Négy turnusban,
turnusonként három csoporttal nem tudunk több gyereket
fogadni. Ezt sem a tornaterem mérete, sem az egyéb körülmények, sem az edzői kapacitás nem teszi lehetővé.
A sikeres táborért sok mindenkinek jár a köszönet. Elő-

ször, természetesen, a gyerekekkel kell kezdeni, akik minden reggel szorgalmasan megjelentek a „korai” kezdés és
az esti fáradság ellenére, nap mint nap odatették magukat
az időnként szaunának is beillő teremben, és a többi foglalkozáson is aktívak maradtak. Aztán a szülőknek, akik tudták, ebbe a táborba nem megőrzésre hozzák gyermekeiket,
és sokan ezen felül is támogattak bennünket.
Például Ambrus István vállalkozó, aki két fiával megerősítette az asztalokat, nehogy a nagy igénybevétel miatt azok
ne bírják a terhelést. Emellett gyümölccsel, üdítő itallal és
csokival is ellátta a táborozókat. Vagy Méhes Viktória, aki
évek óta rendszeresen almát küld a gyerekeknek, és Kiss
Gyöngyi tanító néni, aki jégrémmel lepte meg a társaságot. Aztán a három Jezsoviczky fiú, aki saját maga szedte,
finom szilvával érkezett a negyedik turnusra.
De a sor itt nem érhet véget, mert a segítő pedagógusok
munkája legalább annyira hozzájárult a sikerhez, mint az
edzőké. Csik Erzsébet, Kollár Szabina, Zöllei Zita évek
óta rendszeres segítői az asztalitenisz tábornak. Fábián
Gyöngyi helyett az idén először segítő Szigli Bea mintha
évek óta velünk dolgozna. Török Anna már nem „csak” az
edzéseket segítette, hanem a legidősebbek csoportját irányította az edzéseken kívül az egyik turnusban. Kovácsné
Mester Ágnes pedig – szokás szerint – két szerepben tevékenykedett: edzőként és csoportvezetőként vette ki részét
ebből a könnyűnek egyáltalán nem nevezhető munkából.
Az edzői gárda sem változott, miért is változott volna,
amikor mindenki tökéletesen teljesíti feladatát. Itt volt a
veterán világbajnok Frank Béla, a katari válogatott, majd
Kuwait edzője, Fischer Ferenc, és az év közben is megszokott arcok: Kovácsné Mester Ágnes, Méhes Gábor, Török Anna, Török Zoltán, valamint a segítők, Blaskovits
Bence, Gyergyai Levente, Kovács Marcell, Rónai Ádám,
Patak Bence és Várhegyi Balázs – akik valamennyien még
utánpótláskorú, aktív versenyzői az asztalitenisz szakosztálynak.
A felsorolás még nem zárulhat le anélkül, hogy meg ne
köszönnénk a KLIK-nek a tornaterem használatának lehetőségét, a Rákóczi iskola igazgatójának és dolgozóinak
segítségét, a Fuxy Kft. által szolgáltatott ebédet, valamint
Ruff István vállalkozó pékségének immár negyedik éve tartó folyamatos, nagylelkű támogatását.
Hogy jövőre, velük, ugyanitt? Természetesen. Csak időben
jelentkezzenek!
Török Zoltán
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Jön az IQ.DRIVE
roadshow!

www.volkswagen.hu

,
.
Budapest
ber 13-18
m
e
t
p
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z
s
2019.

Próbálja ki testközelből jövőbe mutató asszisztensrendszereinket!
Az önvezetés közelebb van, mint gondolná, hiszen a Volkswagennél már ma a jövő ötleteit fejlesztjük.
Ezek az IQ.DRIVE intelligens vezetői asszisztensrendszerek, amiket a biztonság és a kényelem jegyében
azért álmodtunk meg, hogy segítsenek elkerülni a baleseteket és könnyebbé tegyék az életét.
Az IQ.DRIVE roadshow keretein belül hamarosan az Ön városába is ellátogat 8 Volkswagen modell,
hogy tesztvezetéssel próbálhassa ki az összes, jövőbe mutató asszisztensrendszerünket.
Regisztráljon most a roadshow.volkswagen.hu/kereskedes/porschem5 oldalon!

Úton az önvezetés felé.
Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100
info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

MEGÚJULT
ŠKODA SUPERB

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

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

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes
előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják.
Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen
és a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

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

7ules.skoda.hu

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.
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