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Az első Adventi
gyertya lángja
mellől kívánunk
minden kedves
olvasónknak
Áldott
Ünnepeket!
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OTTHONI MUNKA!
CIMKÉZÉSEK, CSOMAGOLÁSOK,
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK EGYEBEK
ELÉRHETŐSÉGEI
érd: 06-90-603-610
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min. 06-20-496-3980)

Bőr

gyógyászati
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.
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Nincs idősáv
a Városi Piacon – egyelőre
A dunaharaszti Városi Piacon nem vezetjük be az idősávot. Bízunk Önökben, a szabadtéri maszkviselésben, a
fegyelmezettségben és az együttműködésben, hogy ennek eredményeként
nem kell később szigorúbb szabályokat bevezetnünk.
Kérjük, vigyázzanak magukra és másokra, tartsák be továbbra is a szabályokat. Idős hozzátartozóik számára
vásároljanak be, óvják szeretteiket!
Dr. Szalay László polgármester,
Dunaharaszti Operatív Csoport

kinti időjárástól. A sofőrök elmondták, hogy az autóbusz rendkívül jól és
kényelmesen vezethető, valamint méretei tökéletesen megfelelnek Dunaharaszti városi közlekedésére. A busz
műszaki állapotért felelős munkatárs
véleménye, hogy az ISUZU NOVOCITY típusú autóbusz műszakilag
és felszereltségében is messzemenően
alkalmas a városi tömegközlekedésre.
Az autóbusz fogyasztása kedvező, automata fűtő és hűtő berendezésének
köszönhetően mindig állandó az autóbuszvezető által beállított hőmérsékletet az utastérben. Az EURO 6 környezetvédelmi besorolású motornak
köszönhetően káros anyag kibocsájtása alacsony. Az új jármű futóműve jól
alkalmazkodik az útviszonyokhoz, így
az utazás kényelmes.

+36 24 370-304
Az ügyeletes orvos eldönti a kikérdezés alapján, hogy elegendő –e a távkonzultáció (telefon vagy videotelefon
– Skype (https://www.skype.com/
hu/), vagy szükséges személyesen
megjelenni az ügyeleten a Damjanich
u. 32. alatti rendelőben.
A Skype távkonzultációhoz okostelefonra, tabletre vagy számítógépre lesz
szüksége a betegnek– idősebbek számára kérjük a családtagok segítségét!
Ha bármilyen ok miatt nem megoldható a távkonzultáció, természetesen
személyesen is kapnak segítséget a
dunaharasztiak az orvosi ügyelettől.
Köszönjük együttműködését!

Már csak egy kis türelmet kérünk
Önöktől és hamarosan ezekkel a buszokkal fogunk utazni Dunaharasztiban a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően!

Arcpajzs 3D-ben

Az új buszok kiállták
a próbát – itt az utasok,
a sofőrök és a műszakiak
véleménye!
Október első két hetében Isuzu típusú autóbuszt tesztelt Dunaharaszti
Város helyi járatán a Ventona-Trans
Kft. Az utasoktól, a sofőröktől és a
műszaki felelőstől is kapott visszajelzéseket a cég, melyek alapján kimondhatjuk, hogy az Isuzu új járműve kiállta a próbát!
Az utasok szerint a busz nagyon kényelmes és halk, az utazás során is
komfortos. Könnyű a felszállás illetve
a leszállás az autóbusz alacsony padlós kialakítása miatt, és nagy meglepetés, hogy minden szék mellett USB
csatlakozók vannak. A hőmérséklet
mindig optimális volt, függetlenül a

Videó-konzultációval
is elérhető a felnőtt
orvosi ügyelet!
Dr. Békássy Szabolcs az orvosi ügyelet vezetője tájékoztatja Önöket, hogy
az orvosi ügyelet már nem csak telefonon, hanem videó telefonos formában
is elérhető a Skype segítségével. Mivel
számítanunk kell arra, hogy a járvány
erősödésével a kórházi kapacitások
csökkennek, várható, hogy egyre több
ember kerül otthoni megfigyelésre.
A kijárási tilalom ideje alatt is
ugyanúgy működik az ügyelet, de
minden esetben először telefonon kell
jelentkezni.
Kérjük, hogy az alábbiakat kövesse,
ha ügyeleti időben (hétköznaponként
18:00-08:00, hétvégén és ünnepnapokon 0:00-24:00) szükséges orvosi segítséget kérnie:
Hívja fel telefonon a rendelőt

Segítséget kaptunk Havasi Attila dunaharaszti fiatalembertől, a 3D nyomtatás a koronavírus ellen alapítójától.
200 db műanyag arcpajzsot ajánlott fel,
hogy a járvány elleni védekezéshez használhassuk azokat Dunaharasztiban.
Köszönjük az adományokat!
Mindenki vigyázzon magára!

Új, 43 gépkocsit befogadni képes
parkolót ad át az Önkormányzat
a Sport-sziget bejáratánál
Itt leteheti az autóját, aki a Duna felé
sétálna tovább, de az is, aki a HÉVhez, Volánbuszhoz igyekszik. Mint
azt korábban megírtuk, új, időkorlát
nélkül használható parkolót épít az
Önkormányzat a korábbi Vasudvar
területén. Cél a Fő úti parkolósáv, illetve a Sport-sziget belső területeinek
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tehermentesítése, különösen annak fényében, hogy január 1-től bevezetésre
kerül a Fő út környezetében az időkorlátos parkolási rend, amelyről már
a novemberi újságban tájékoztattuk,
de a város honlapján folyamatosan elérhető http://dunaharaszti.hu/cikk/
tajekoztatas-az-uj-parkolasi-rendrol
A létesítményt november végén adta
át a kivitelező. A parkolót határoló
zöldterületen, valamint a parkoló közepén húzódó zöldsávban 38 előnevelt
juharfát ültetnek el, de meghagytak
minden életképes, már jelenleg is ott
található fát is. Felújítják a közvilágítást, térfigyelő kamerát szerelnek fel
és kijavítják a környező utakat is. A
munkák végeztével a Fő úton található korábbi gázcseretelep kerül sorra,
ott 19 gépjármű elhelyezésére alkalmas, szintén időkorlát nélküli parkolót épít meg az Önkormányzat.
A piacon és a megállókban kötelező a
maszk viselése

DUNAHARASZTI HÍREK
Városi Könyvtár, valamint a Laffert
Kúria bezár, minden tervezett rendezvény elmarad.
2. A Városi Sportcsarnokban kizárólag edzésre vagy mérkőzésre érkező
igazolt sportolók tartózkodhatnak az
ott dolgozókon kívül.
3. A Jégpályát nem építjük meg.
4. A Móricz Zsigmond utcai Sportjátszótér (gördeszka-, kosárlabda-, műfüves foci pálya) bezár.
5. Temetéseken maximum 50 fő vehet
részt.
6. Házasságkötések után nem tartható lakodalom, az esküvőkön is csak
a kormányrendeletben engedélyezett
személyek vehetnek részt.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványveszély csökkentése érdekében a
buszmegállókat, az egészségügyi, szociális és köznevelési intézményeket,
valamint a Polgármesteri Hivatalt folyamatosan fertőtlenítjük.
Az Önkormányzat vezetése a továbbiakban is minden szükséges intézkedést megtesz a járvány lassítása érdekében. Vigyázzunk egymásra!
Dr. Szalay László polgármester

Kegyeleti parkot, beleolvashat a Várossá nyilvánítási kérelem dokumentumaiba. A fotók, tartalmak hétről
hétre bővülnek majd az oldalon!
Kéthetente jelennek majd meg a
kisfilmek, melyekben egy-egy meghatározó haraszti személyiség fog mesélni röviden a város múltjáról, jelenéről
és jövőjéről. Mit jelentett ez a mögöttünk lévő 20 év?
Így készülünk együtt 2021. májusára,
a 20. és 21. éves születésnapi ünnepre,
a valódi, élő Dunaharaszti Városnapokra!

Koronavírus információ
az ügyfélfogadás új rendje
a Polgármesteri Hivatalban
Zár a könyvtár, a Kúria és
a művelődési ház, maradnak a játszóterek, tovább
üzemel a piac - így alakul
át az élet Dunaharasztin.
Dr. Szalay László polgármester közleménye.

Tájékoztató a Kormány és az Önkormányzat járványügyi intézkedéseiről
– 2020. november 11.
Tisztelt Dunaharasztiak!
A 484/2020. (11. 10.) sz. Korm. rendelet 1. § (1) b) pontjának értelmében, a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazásommal élve a mai napon az
alábbiakat rendeltem el:
1. Kötelező a maszk viselése a Piacon
szerdánként és szombatonként, a piac
teljes nyitvatartási idejében.
2. Kötelező maszkot viselni a tömegközlekedési eszközök megállóiban
(busz, HÉV, vonat).
A Kormány fent hivatkozott rendeletének megfelelően:
1. A József Attila Művelődési Ház, a

Ünnepeljük együtt az interneten a Város 20. születésnapját!

Dunaharaszti - hagyományból jövő!
Amikor az élet gyökeresen megváltoztatja az elképzelt forgatókönyvet,
nincs más lehetőség, ilyenkor a jelszó:
újra tervezés! Így, ha idén személyesen nem is találkozhattunk a Városnapokon, akkor is meg tudjuk élni a
közösséget, amit Dunaharaszti jelent.
Tudunk együtt ünnepelni, örülni, tervezni, készülni – ezúttal az interneten!
A 20-21.dunaharaszti.hu oldal azért
született meg, hogy Ön is része legyen
a nagy közös ünneplésnek! Az oldalon
böngészve érdekes fotókat talál a város múltjáról, csúszkával varázsolhatja újjá a romos Laffert kúriát vagy a

November 11-étől e-mailben és telefonon (kivételes esetben személyesen)
történik az ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink!
Igyekszünk folyamatosan az Önök rendelkezésére állni, ugyanakkor a város
működtetése, mindannyiunk egészségének megőrzése és a COVID-19 koronavírus fertőzés terjedésének lassítása
érdekében a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal a személyes ügyintézést
korlátozza, e-mailben és telefonon
várjuk ezentúl megkereséseiket.
Személyesen csak a legszükségesebb
esetekben és kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban fogadják a
kollégák az ügyfeleket. Részletes információk a városi honlapon: www.
dunaharaszti.hu
A hétfő délutáni (16:00-18:00) ingyenes jogsegély-szolgáltatásra telefonon
kell előre bejelentkezni és időpontot
kérni. Telefonszám: 24/504-458.
Köszönöm megértésüket és együttműködésüket!
Kiss Gergely jegyző
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Beszámoló az elmúlt
időszak eseményeiről
1. Lezajlott az Önkormányzat által szervezett ingyenes
prosztataszűrés a városban, melyet Dr. Török Péter urológus főorvos végzett el. A vizsgálatokon a hat alkalommal összesen 111 fő vett részt, ebből 7 főnél a vizsgálat
2 hónap utáni ismétlését javasolta, 7 beteget kórházi
kivizsgálásra küldött a főorvos úr.
2. A Sport-szigeten új, martaszfalt burkolatú, 43
autó befogadására alkalmas parkoló készült. Célja a
Sport-sziget belső területeinek autómentesítése és a Fő
út parkolóhelyeinek tehermentesítése, mert a közösségi
közlekedéssel tovább utazók részére is alkalmas, ingyenes megállóhely. A parkoló környezetében 38 db fát ültettünk el és továbbiak kiültetését tervezzük.
3. Elkezdődött a volt gázcseretelep helyén egy új, 19 férőhelyes parkoló kialakítása. Első lépésben a jobb oldali
kerítés átépítése készült el.
4. A Paradicsom-szigeti utak murvás javítása elkezdődött. A Rákóczi utcai parkoló murvás javítása megtörtént. A Dunaharaszti-Kiskertek területén az Árnyas
utca javítása elkészült a Hold utcáig és a Fatörzs utca
javítása a Ganz Ábrahám utca felől elkezdődött.
5. A Némedi úti ivóvíz-rekonstrukció gerinc vezetékeinek építése befejeződött, az ÉDV Zrt a lakossági rákötéseket folyamatosan készíti.
6. A Csontváry utcai gravitációs szennyvízvezeték építése befejeződött, így a tervezett Református Óvoda közműellátása megoldódott.
7. A Rendőrőrs mögött kerül elhelyezésre a Rendészeti
Iroda. A védőnők által korábban használt helyiségek felújítása, átalakítása (vizesblokk átépítés) elkezdődött. A
munkálatok várhatóan december elején befejeződnek, az
átköltözés idén megtörténhet.
8. A szomszédos – Dózsa Gy. út 26. szám alatti - épületből is kiköltözött a Védőnői Szolgálat Baba-Mama
klubja. Felújítást, festést követően tágasabb környezetben kerül elhelyezésre a városi kamerarendszer bázisa. A
Rendészeti Irodával való könnyebb átjárhatóság végett
kiskaput nyitottunk az oldalhatári kerítésen és járdát
szélesítettünk.
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Polgármesteri döntések
A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a
képviselő-testület novemberi ülésére már nem került sor, a
testület hatásköreit jelenleg – a tavaszi hónapokhoz hasonlóan – dr. Szalay László polgármester gyakorolja. Bizottsági
ülések sincsenek, az Önkormányzat munkáját meghatározó
döntéseket azonban továbbra is meg kell hozni. Ez úgy történik, hogy az előterjesztéseket a polgármester véleményezésre
megküldi a képviselőknek, majd ezeket megismerve meghozza a szükséges határozatokat. November 17-i keltezéssel tehát
az alábbi döntések születtek meg:
Dr. Szalay László polgármester megalkotta az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását, valamint az annak végrehajtásáról szóló ¾ éves
tájékoztatót, illetve elfogadta a 2021. évi költségvetés koncepcióját. Meghatározta a 2021. évi belső ellenőrzési ütemtervet,
az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét és módosította a DV Kft. vagyonkezelési szerződését.
Határozott arról, hogy az Invitel Kft. által 25 éve bérelt telefonközpontokat továbbra is bérbe adja az Önkormányzat.
Elbírálta az Ipartestület támogatási kérelmét, melynek segítségével a Kisduna Televízió 2021. évi működtetése zavartalan
lesz. Módosította a 2020. évi víziközmű gördülő fejlesztési
tervet, határozott víziközmű vagyonelemek térítésmentes átvételéről, elfogadta az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, döntött annak a korábbi határozatnak a visszavonásáról, amely a DV
Kft. törzstőkéjét csökkentette volna, majd elfogadta a peres
ügyekről szóló beszámolót.
A polgármester megalkotta a díjrendelet módosítását. Ennek
alapján a jövő évben a közterület-használat, a piaci napidíjak, valamint a József Attila Művelődési Ház egyes díjai
emelkednek majd, a többi, Önkormányzat által végzett szolgáltatás díjai változatlanok maradnak (temető, könyvtár,
sportcsarnok, stb.)
Hangsúlyos elem volt a döntések sorában a szociális rendelet
módosítása, melynek célja az, hogy többen tudják igénybe
venni a támogatásokat, mert sajnos többen is szorulnak rá;
de lehetőleg senki ne essen ki a támogatotti körből. Továbbra is a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéhez kell
kötni a jövedelemszintet, de tekintve, hogy annak mértéke
2008. óta változatlanul 28.500.- Ft, a rendeletben meghatározott százalékok összegét a családok egy főre eső reális jövedelemszintjéhez mindenképpen igazítani kell.
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A COVID-19 nem egy egyszerű influenza – előzzük meg a bajt!
Lépten-nyomon
beszélgetünk
a járványról, annak hatásairól, sokféle információ kering a
köztudatban. Dr. Bereczki Péter
egészségügyért felelős alpolgármestert, háziorvost kérdeztük
meg a koronavírus járványról,
magáról a Covid-19 betegségről,
hogy hiteles és biztos információkkal tudjunk szolgálni Önöknek.
DH: Miben más az őszi időszak a tavaszihoz képest Dunaharasztiban?
BP: Most a járvány jóval erősebben támad, sokkal több a
beteg, Minden nap kapok üzeneteket, telefonhívásokat olyan
páciensektől, akik Covid-szerű tüneteket észlelnek magukon.
A legtöbben a 20-40 éves korosztályból betegszenek meg. Ők
többnyire kellemetlen, de múló tünetekkel átvészelik a betegséget. Az igazi veszélyt azt jelenti, hogy tovább fertőzhetik
szüleiket és nagyszüleiket, akik már sokkal érzékenyebbek.
DH: Ki a veszélyeztetettek?
BP: Életkor szerint a 60 éven felüliek, de mindenki más is,
akinek fiatalabb kora ellenére krónikus betegsége van. Az
immun-szupresszív, vagyis az immunrendszert elnyomó kezelésekben részesülő betegek azért veszélyeztettek, mert sérülékenyebb az immunrendszerük. Akik szteroidot szednek
pl. reuma vagy asztma miatt, vagy akik kemoterápiát kaptak
vagy kapnak, biológiai kezelésben részesülnek – nekik nagyon vigyázniuk kell magukra. Akik krónikus tüdőbetegek és rendszeresen használnak hörgőtágító sprayt,
azoknak érdemes felvenni a kapcsolatot a tüdőgyógyászukkal és mérlegelni az oxigénterápiára való előzetes felkészülés lehetőségét. Lehet bérelni oxigén
koncentrátorokat illetve házi használatra alkalmas
oxigén palackokat. A Linde, a Messer és a Bus-Oxy
cég is forgalmaz ilyen eszközöket, melyeket érdemes
előre beszerezni, ha a szakorvos szükségesnek látja.
DH: A dohányzás rizikót jelent?
BP: Egyértelműen. Sokan nem gondolnak rá, de minden dohányos is nagyobb veszélyben van, hiszen a nikotin folyamatos gyulladást provokál a tüdőben és az erekben, az egész
szervezetben. A dohányzás komoly rizikó. Hiába a modern
cigaretta, amiben az égéstermék kevesebb, a nikotin ugyanúgy tovább rombol: egyetlen szál cigaretta nikotin tartalma
4 órára leállítja a tüdő csillószőrők hullámzó mozgását, amelyek segítik a tüdő „takarítását”. A nikotin azonnal drasztikusan összehúzza az ereket a végtagokban, a tüdőben és a
szívben egyaránt.
DH: Sokan azt mondják, a Covid egy egyszerű influenzához
hasonlít. Ez igaz?
BP: A Covid-19 nem egy egyszerű influenza. Bár szerencsére nem mindenkinél lép fel szövődményként a Covid
tüdőgyulladás, de sajnos olyan elváltozásokat okoz a tüdő
kötőszövetében, amelyek maradandóak. Az a tüdőgyulladás,
amit jól ismerünk, és akár az influenza szövődménye is lehet,
többnyire egyoldali, a hörgőkben zajlik és kb. tenyérnyi, jól
körülhatárolt területet érint. A gyulladás elmúltával a tüdő
teljesen regenerálódik, a funkció tökéletesen vissza tud állni,
nincs maradandó elváltozás. A Covid tüdőgyulladás azonban
teljesen más. Itt nem a hólyagocskák, hanem a tüdő kötő-

szövete érintett és a tüdő úgy néz ki, mint amit hópelyhekkel teleszórtak, puha gócokkal telik meg és a légzésfunkció
hirtelen, akár órák alatt is nagyon jelentősen romlik. A Covid tüdőgyulladás után a gyógyulást követően hegesedések
maradnak és a tüdőkapacitás maradandóan gyengül. Ez egy
influenzánál nincs így. Szerencsére nem minden Covid beteg
kapja el a Covid tüdőgyulladást, de aki elkapja, annak sajnos az egészségkárosodása maradandó. A Covid-19 betegség
tehát egyértelműen veszélyesebb, mert kiszámíthatatlanul
viselkedik, nagyon sok a tünetmentes fertőzőtt, nem csak
cseppfertőzéssel, hanem a levegőben a kilélegzett aerosollal is
terjed, nem ismerjük eléggé és nincs ellene védőoltás.
DH: Mi történik, ha észleljük magunkon a tüneteket?
BP: Telefonáljunk a háziorvosnak, aki a tünetek részletes kikérdezése után eldönti, hogy szükséges –e a mintavétel, vagy
elegendő otthon maradni és naponta beszélni, figyelni a folyamatot. Ha úgy dönt, hogy szükséges a mintavétel, akkor a
mentőszolgálatot értesíti, akik telefonon veszik fel a kapcsolatot a beteggel és vagy egy mintavételi pontra hívják be, vagy
házhoz mennek, a tüneteitől függően. Vannak magán laborok
is, amiket igénybe lehet venni, a legközelebbi Szigethalmon,
ahol a PCR tesztet végzik, ami a vírus egyértelmű jelenlétét
mutatja meg az orr-garat nyálkahártyából vett mintából.
DH: Hogyan tudjuk megelőzni a bajt és ha már elkaptuk a
betegséget, de nem kell kórházba mennünk, mit tudunk tenni
a gyorsabb gyógyulásért?
BP: Hordjunk maszkot, hiszen bizonyítottan gátolja a vírus
terjedését a maszk használata! Ne csak a boltban, hanem
mindenhol, ahol zárt térben többen együtt vagyunk – pl.
irodákban is. A maszk megfogja a kilélegzett levegőt, amiben
vírusok utazhatnak. Szellőztessünk gyakran, hogy a levegő
cserélődjön és mossunk rendszeresen kezet 15-20 másodpercig szappannal. Sportoljunk, vagy legalább sétáljunk a friss
levegőn eleget, vagy kertészkedjünk. Szedjünk megelőzésképp
1000 Mg C vitamint és 3000 NE D vitamint, valamint probiotikumot. Ha tüneteink vannak, akkor kúra-szerűen 4-5
napig emeljük meg a vitamin adagot: 2000 Mg C-vitamin
és 12.000 (!) NE D vitamint vegyünk be naponta. A probiotikum szedése nagyon fontos, hiszen az immunrendszerünk
80%-a a beleinkben van. Itt vannak azok a nyirokcsomók,
melyek az immunanyagokat termelik. A probiotikum megnöveli a bélflóra teljesítő képességét, így támogatja az immunrendszert. Gyerekeknél a gyermekorvosok ajánlása szerint a
C, D vitamin és probiotikum ugyanilyen hatással van – szerencsére a Covid-19 betegség a gyerekekre nem jellemző, ők a
szokásos szezonális náthákkal küzdenek inkább. Vigyázzunk
az idősebb családtagokra, ne tartsunk nagy összejöveteleket,
ne legyünk velük hosszú időn keresztül zárt helyiségben, segítsünk nekik a bevásárlásban és nagyon fontos, hogy hívjuk
fel őket naponta, mert a bezártság, az elszigeteltség depres�sziót okozhat. Sajnos többen jelezték, hogy pánik betegségük
felerősödött, szoronganak…ezeket a pszichés tüneteket mi
háziorvosként ebben a rendkívül leterhelt és sűrű időszakban sajnos csak gyógyszeresen tudjuk segíteni. A család, a
barátok, a szomszédok szeretete, egy jó beszélgetés, törődés,
odafigyelés ugyanúgy gyógyít, kérem ezt ne feledjék. Támogassák egymást – ha személyesen ritkábbak a találkozások,
de telefonon, vagy videó telefonon beszéljenek rendszeresen
azokkal, akik Önök nélkül elmagányosodnának!
Hazay
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Keresztény szemmel
Adventről-Karácsonyról kicsit másként.
Bő fél évszázados hagyomány bicsaklott meg az esztendő
első harmadában. Évtizedek óta hittünk a csendes gyarapodásban, anyagi, lelki, szellemi, vallási értelemben. A
rendszerváltás után több szabadság, megingások után több
állás, biztosabb élet, a normálisnak látszó jövőképek kerültek elő. Az utcaképek kellékei lettek az adventi girlandok,
vásárok, gőzölgő forralt borok, és az elmaradhatatlan vásárfiák. Aztán függelékként általában volt egy kis egyházi
megszólalás is. Jó volt a hömpölygő tömegben találkozni,
jókívánságot mondani, önfeledten ünnepelni.
Nos ez volt a múlt. Egyébként kész, vége! Nem is kár érte!
Az eddig megélt hagyományt, a folklór kereszténységet,
legalábbis rövid időre felváltja a bibliai realitás. Az advent
advent lesz, mint ahogyan a karácsony is.
Advent, Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele. Az
Ősegyáz hite, megalkotta az egyházi esztendő menetét. A
nyitány az advent volt. Az ősi próféciák nyomán megrajzolták a messiás eljövetelét. A Messiásnak meg kell születnie, nem volt vásár, forralt bor, vásárfia. A lényeg a megszülető Megváltó. Tudták, hitték, hogy itt nem emberi,
hanem isteni erők cselekszenek.
Aztán eljött. Nem hozott karácsonyfát, ajándékokat, karácsony esti rántott halat, negédes hangulatot. Betlehemben,
istállóban született…ha ez valakinek nagyon kedves, idilli
állapot, kérem próbálja meg. Gyereket várni egy istállóban…várom a visszajelzéseket!
Az Isten emberré lett. Összeért az ég és a föld! Kedves néhai kolozsvári lelkész barátom mesélte. 56 után egy csomó

lelkészt-papot börtönöztek be. 57 karácsonya a szamosújvári börtönben érte, sok száz társával együtt. Szenteste
szigorú hallgatási tilalom volt, míg egyszer valaki rázendített egy karácsonyi dalra…3500 férfi torokból zengett az
ének. Kiss Béla mondta,(első kislánya megszületését, csak
levélből tudhatta meg) hogy élete legemlékezetesebb karácsonya volt 57 karácsonyán. Elhittem neki!
Varsányi Ferenc

Amikor az Atyafiak együtt muzsikálnak
November közepén, a Laffert Kúriában ezzel a dallal kezdődött az Evangélikus Szabad Egyetem koncertje,
melyen a járványügyi helyzet miatt
csak korlátozott nézőszám előtt, muzsikált a két atyafi, Gryllus Dániel
és Gryllus Vilmos. Az egész ország
előtt jól ismert testvérpár egy különleges zenei anyaggal készült erre az
alkalomra. Tekintve az est egyházi
jellegét, szerepelt a dalok között jó
néhány zsoltár átirat Sumonyi Zoltán
tollából. Ilyen volt a már címben szereplő 133. zsoltár, vagy a jól ismert
46. zsoltár is, ami azért volt különleges, mert egy XVI. századi kotta
alapján, hajlítások nélkül hangzott
el. Természetesen nem maradtak el a
megzenésített versek sem. Villon mellett halhattuk Arany János, Tamkó
Sirató Károly, Balassi Bálint, József
Attila, Kányádi Sándor és természetesen Weöres Sándor megzenésített
sorait. Sokszor van úgy, hogy az ember fülébe költözik egy dallam. Befészkeli magát, nem ereszt. Teszi ezt

máskor egy verssor, egy szép gondolat. Ha ez a kettő jelenség együtt jelenik meg, akkor nagy valószínűséggel
Gryllusékat hallgatod. Valahogy ezen,
a zsoltárok, versek, zene által indított
intellektuális utazáson izgalmas volt
követni azt, hogy a zsoltárok, egyházi szövegek gondolatait hogyan vitték
tovább, ha úgy tetszik, a világ-és magyar irodalom nagyjai. Hogyan jelent
meg a zenében a teremtő erő, a világi
írók verseiben hogyan manifesztáló-

dott a biblia üzenete. Hogyan jelent
meg az est folyamán, versek és zene
kölcsönhatása révén egy értékrend,
mely örök és igaz. Hogyan jelent meg
a biblia üzenete a művészetben. Pedig
ha belegondolok nem történt semmi
különös, csak leült két atyafi néhány
hangszerrel zenélni. Tették ezt hihetetlen szuggesztív erővel, hittel, tehetséggel és mély intellektussal…útban a
teljesség felé.
Lehel
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Dunaharaszti Városi Könyvtár

A legvarázslatosabb hónapban, decemberben is folytatjuk helyismereti sétánkat a Kis-Duna felé indulva,
amely a téli hónapokban is kínál látnivalókat. „A Kerkai Jenő park mintegy 100 méter hosszú az Alsóvárosban. Nevét 2003-ban kapta; előzőleg
a Kerkai olvasópark nevet viselte.
Egyúttal a Duna-partra vezető út is,
amely közvetlenül a katolikus templom kertje mellett húzódik” - olvassuk
Dr. Helméczy Mátyás helytörténész
kutatásában. Az uniós pályázat során
kiépített autóparkoló és a nyilvános
térré nyitott templomkert miatt a
Kerkai park kisebb lett, de díszkővel
burkolva és díszlámpákkal megvilágítva kiegészíti a neogót stílusú épület
és a közpark élményét. A kisebb tér
a nagy magyar innovátor nevét – aki
Harasztin élt néhány évig - Dr. Szalay László polgármesternek és Dunaharaszti Város Képviselőtestületének
köszönhetően megtartotta.
KERKAI JENŐ 50 ÉVE HUNYT
EL. Czindler Jenő néven látta meg a
napvilágot 1904. november 9-én, Kerkaújfaluban. Édesapja molnár volt,
aki öt gyermeke közül a kivételes tehetségű Jenőt taníttatta, aki jezsuita
pap, egyetemi professzor lett. Sokirányú érdeklődésének, nyelvtudásának
köszönhetően ismerkedett meg a dán
szövetkezeti mozgalommal, amely
világelsővé fejlesztette a dán mezőgazdaságot. Ennek nyomán 1935-ben
megalapította a KALOT-ot, amely
a szociális felelősségvállalásnak zöld
színt adott azzal, hogy a földművesréteget szólította meg: agrárszakmai
tananyagon túl a népfőiskolákon gazdálkodási, vállalkozási és pénzügyi

ismereteket is tanítottak. Telepesképzők, mintagazdaságok, feldolgozóüzem, termelő- és értékesítő szövetkezetek szerveződtek, földbérlésre
is lehetőség nyílt. A KALOT kiállt a
tisztességes bér és munkaidő, az alanyi jogon járó társadalombiztosítás és
az egészséges piacvédelem mellett: a
negyvenes évekre már félmillió mélyszegénységben élő zsellért fogott ös�sze. Dán és magyar példákkal, adatokkal igazolták, hogy az intenzív
kertgazdálkodás termésátlaga jobb a
szántóföldinél, ami kedvező értékesítési lehetőség mellett megélhetést
jelentett. Ma az ökológiai irányzat
ugyanezt bizonyítja! A KALOT-ot a
szovjet típusú társadalmi szerveződések, a téeszesítés miatt 1946-ban
betiltották. Páter Kerkai Jenő professzor koncepciós perben elítélve,
tíz év börtön után – tönkretéve, betegen, kitelepítettként, két és fél évig
- a MAHART dunaharaszti üzemében
segédmunkásként kereste kenyerét. A
jószívű Dr. Dér Ákos körzeti orvos
segítségével a püspökszentlászlói szociális otthon segédkertésze, majd a
pannonhalmi bencés otthon nyugdíjas lakója lett. 1970. november 8-án
hunyt el. Országszerte iskolák, utcák
– Dunaharasztin – park őrzi nevének
emlékezetét. „A bátor ember nem attól bátor, hogy nem fél. A félelem nélküli bátorság lehet vakmerőség, vagy
felelőtlenség. A bátorság az, amikor
az ember le tudja győzni a félelmét, és
tudatosan vállalja azt, ami reá vár.”ezek a gondolatok Kerkai Jenőtől illenek következő könyvtári ajánlónkhoz:
John Henry Newmann: CALLISTA:
regény a III. századból, Budapest
2019, Szent István Társulat/ Az igaz
történet főszereplője Callista, aki
Görögországból érkezett Sicca Veneriába. Művész, szobrokat készít bátyjával, mert a görög ízlés igazi mértékadó itt az észak-Afrikai részén a
Római Birodalomnak. Sikeres és elismert, ráadásul szépsége révén megnyílnak számára az elegáns paloták is.
Callista azonban elégedetlen nyugodt,
kiegyensúlyozottnak tűnő életével.
Keresi azt a pluszt, amely szárnyakat
adhat szellemének, és ihletet művészetének, mert az igazi kalandok az
emberi lélek belső tájain esnek meg
velünk, ha hajlandóak vagyunk átélni
azokat. Vallja, hogy mindenki eredetinek születik, de sokan csak egy máso-

latként halnak meg. Agellius szerelme
nem lelkesíti igazán, mert nem látja
benne a feltétel nélküli szenvedélyt,
a kizárólagos odaadottságot. A fiatalok ellentétes jelleme miatt szerelmük
nem tud kibontakozni, ráadásul sáskajárás pusztít: a szörnyűséges csapás
felborítja a látszólagos és ingatag társadalmi rendet, ami még szörnyűségesebb következményekkel jár...
Julia Gregson: A NAPTÓL KELETRE. Budapest 2020, IPC Mirror
Könyvek/ 1928 ősze: A Kaiser-i-Hind
utasszállító hajó Bombay felé tart.
A D38-as kabinban utazik Viva Holloway, a fiatal és tapasztalatlan társalkodónő, aki hatalmas fába vágta a
fejszéjét. Miután hetekkel korábban
feladott egy hirdetést a Lady magazinban, most három, gondjaira bízott fiatallal hajózik Indiába, ahová minden
évben angol hölgyek ezrei indulnak el,
hogy férjet fogjanak maguknak. A három lány ugyan maga mögött hagyta
Anglia borongós partjait, de a szívük
mélyén őrzött álmok és remények, a
keserű titkok és csalódások cseppet
sem készítették fel őket arra, ami
Bombayben vár rájuk. Viva képtelen
túltenni magát a családja elvesztésén,
retteg az elhalványuló emlékektől,
s most egy titokzatos bőrönd miatt
kelt útra. Rose, a gyönyörű és veszélyesen naiv angol lány egy lovassági
tiszt menyasszonya, akivel eddig csak
pár alkalommal találkozott. Victoria,
Rose legjobb barátnője és koszorúslánya pedig a kiábrándító londoni báli
szezon után alig várja, hogy férjet találjon magának. A Naptól Keletre a
bombayi elit mesés gazdagságától a
Tamarind Street árváinak szívszaggató nyomorúságáig, a barátságtalan
londoni utcáktól a Bombay Jachtklub
előkelő társaságáig egy letűnt világba kalauzolja az olvasót. A csodásan
részletgazdag, izgalmas karakterekkel
teli történet lebilincselő olvasmányt
nyújt mindenkinek.
Szlafkai Éva: ÉLJ KREATÍVAN!
Budapest 2020, HVG/ Miképpen
oldhatunk meg alkotó módon váratlan helyzeteket? Hogyan aknázzuk
ki, ha több minden érdekel bennünket? Miként láthatunk a problémákban lehetőséget, és meríthetünk
a kudarcból ihletet? A kreativitás
ma fontosabb, mint korábban bármikor - ez a 21. század egyik túlélőkészsége. Segít szembenézni a
kihívásokkal, megoldásokat találni
eddig ismeretlen problémákra, elsza-
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kadni a megszokottól és kiteljesíteni az életünket. Ez a kíváncsi hozzáállás mindannyiunkban fellelhető
és fejleszthető. A könyvben nemzetközileg elismert szakértők és inspiráló történetek segítenek kreatív
énünk fejlesztésében, valamint hazai
szakemberek osztják meg nézeteiket a kreativitásról és motivációról.
A kötetben ismertetett módszerekhez
a szerző gondolatébresztő, interaktív
feladatokat is összeállított, hogy elszabadíthassuk kreatív energiáinkat.
Szlafkai Éva kommunikációs szakember, újságíró, közgazdász. Több mint
tíz éve dolgozik a marketing különféle területein, főként online tartalmakat készít. A 365letszikra magazinblog alapítója, a Womenspiration
programsorozat és a Nők az úton
podcast társalapítója. Küldetésének
tartja a kreatív szemléletmód széles
körű népszerűsítését.
Barbara
Coloroso:
BULLYING:
ZAKLATÓK,
ÁLDOZATOK,
SZEMLÉLŐK. Budapest 2020, Harmat Kiadó/ Életveszélyes kombináció: a társait terrorizáló gyerek, a
megfélemlített áldozat, aki nem mer
segítséget kérni, a tétlen szemlélők,
valamint a felnőttek, akik ártatlan
„ugratásnak”, a gyermekkor velejárójának tekintik a zaklatást! Miért és
hogyan válik egy gyermek zaklatóvá,
illetve célponttá - netán egy személyben mindkettővé -, és miként tartja
fenn ezt a körforgást az úgynevezett
„szemlélők” ellenléte? Barbara Coloroso, számos nemzetközi bestseller
szerzője több évtizedes szakmai tapasztalata alapján dolgozta ki módszertanát az erőszak körforgásának
megszakítására. Rámutat, hogy a
családi légkör, illetve a szülői minták
milyen hatással vannak az egyes szerepek kialakulására, és hogyan lehet
átalakítani a „főszereplők” közötti
kapcsolat dinamikáját. A könyv átdolgozott kiadásban, a közösségi hálón elkövetett bántalmazásról szóló
fejezettel kiegészülve kerül a magyar
olvasók elé.

3-5-8 PERCES TÉLI MESÉK Budapest 2020, Pagony Kiadó/ Mit szólnátok, ha az egész telet megünnepelnénk? A karácsony csak néhány nap,
de annyi sok téli nap van még előtte,
és főleg utána! És azokon a napokon
is történnek érdekes dolgok, amikről
érdemes olvasni…Izgalmas kalandokat
tartogatnak a téli napok, mert ebben
a könyvben olyan sok mese van, hogy
egész télen lehet olvasgatni. Ünnepeljétek az egész telet a legjobb kortárs
magyar szerzőkkel és Szimonédesz
Hajnalka rajzaival!
Vibók Ildi: A SZUPERCSAPAT:
MIRE JÓ AZ OLTÁS? Ugyanez a
kiadó gondozta ezt az ismeretterjesztő könyvet Emmának és más gyerekeknek az immunrendszerről. Miért?
Mert Emma nem fél semmitől. Semmitől csak az oltástól. Doki nem erőlteti, csak előveszi a varázskönyvet,
ami megmutatja, milyen jó fej testőrség dolgozik éjjel nappal azon, hogy
legyőzze az Emmát támadó ádáz
bacilusokat és vírusokat. Ám sajnos
néha ők sem elég erősek…Tanulj meg
valamit a világról!

A TÉL VARÁZSA címmel nyílik
kiállítás decemberben a MINI GALÉRIÁBAN SKARUPKA ISTVÁN
alkotásaiból. A Miskolcról elszármazott, ma már Dunaharasztit második otthonának tekintő festő téli
élményeit eleveníti meg kiállított
képein. A Kis-Duna befagyott ágai
annak környezete és a havas, erdős
tájak csodálatos látványt nyújtanak a szemlélőnek. Dr. Hajdú Ildikó
művészettörténész a következőkben
jellemzi az alkotásokat: „Skarupka
István harmonikus és kiegyensúlyozott képei a valóság hangulatának,
nyugodtságának megörökítésére törekednek. Naturisztikus festményei

a valós látványból építkezve nem
csak megidézik annak szépségét, de
fel is hívják a figyelmet mind arra,
ami gyakran a hétköznapokban elkerüli figyelmünket. Munkái egyszerre
könnyedek, mégis lendületesek, tudatosan megszerkesztettek. Hogy mitől
is érezzük ezt a könnyedséget, ezt a
szerkesztettséget? Miközben az alkotás során a valós élményeket, ismereteket, a vizualitás nyelvére átírja,
képeit látvánnyá transzformálja, az
egyszerűsítés, kiemelés, fokozás vagy
elhagyás eszközeiből egy új szintézist
teremt, mely szinte mindig árulkodik
alkotója perspektívitására, realitására törekvő szemléletéről.”

Rejtvény, amellyel 20 éves városunkat
– de sokkal régebbi településünket
ünnepeljük: mit látunk az 1962-ben
készült fényképen? Lájkoljuk Dunaharasztit! (Forrás: könyvtárunk 20
éve gyűjtött, tízezres fotógyűjteménye, amely megtekinthető az online
térben: www.dhbiblio.hu >dokumentumkereső.) A dhbiblio@dhbiblio.
hu-ra várjuk a helyes válaszokat. Az
első tíz nyertes értékes könyvajándékot kap. - Köszönjük az Enci Papír
támogatását!
A járvány miatt – a 484/2020 (XI.10)
Kormány rendelet rendelkezése 30
napig hatályos - zárva tartunk. Telefonon, e-mailen elérhetők vagyunk és
kérésre meghosszabbítjuk a kölcsönzést. Minden Kedves Dunaharasztinak békés karácsonyt, boldog, új évet,
jó egészséget kívánunk! Vigyázzunk
egymásra!
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Rendhagyó nyelvi hét a Kőrösiben
Az idei évben nehéz feladata volt az iskola nyelvi munkaközösségének, hiszen a járványügyi helyzetet figyelembe
véve kellett megszerveznie a hét programjait. Sajnos ebben
az évben nem volt lehetőség a szokásos Halloween összejövetel megtartására, ezért a témát az elmaradt jelmezes
mókázás adta. A változások ellenére idén is nagyon aktívan részt vettek a gyerekek a programokban, szép számmal
készültek felső tagozaton a plakátok, illetve alsó tagozaton
a különféle rémisztő dekorációk. A zsűri helyzetét megkönnyítve évfolyamonként értékeltük a beérkezett műveket, hiszen az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy
annyi remek alkotás készült, hogy lehetetlen volt kiválasztani közülük a 3 legjobb, legigényesebb munkát.
Az 5. évfolyamon a Halloween történetét kellett feldolgozniuk a résztvevőknek. A legjobb helyezettek sorrendben:
Bors Bianka és Repei Emma 5. b, Rosta Csenge és Szanka
Fruzsina és Madaras Vivien 5. b, Kubát Levente 5. b, valamint különdíjat kapott Kiss Hanna és Magyar Bence 5. a.
6. évfolyamon az ünneppel kapcsolatos ételeknek, recepteknek kellett utána nézniük, így az iskola tanulói ízletes és rémisztő finomságok elkészítési módjával térhettek
haza. Helyezettek: Fehér Fanni és Balog-Márfi Szófia 6. a,
Horváth-Koós Nikoletta 6. c, Frank Loretta 6. b, valamint
különdíjat kapott Lobog Botond és Zelovics Domonkos 6.
c.
A 7-8. évfolyam diákjai a legendák és mítoszok világában
mélyedhettetek el. Számos poszter készült a vérfarkasokról, boszorkányokról valamint a töklámpás történetéről is.
Nehéz feladata volt a zsűrinek, hiszen az elkészült művek
már nem csak aprólékos és gondos munkáról árulkodtak,
hanem a nyelvi ismeretek magas szintjéről is. Az évfolyamok helyezettjei: Boldog Bíborka 7. b, Horváth Deján és
Szekeres Zalán 7. a, Ordódy Norina és Devosa Szonja 7. a,
Balog-Márfi Vivien és Mezei Nóra 7.a pedig külön díjban
részesültek.
A felsős plakátversenyben résztvevő minden kisdiák jutalmul egy angol órán felhasználható kupont is húzhatott
magának, mellyel az év során plusz pontot kaphat egy
dolgozatban, vagy éppen övé lehet a lehetőség a 100. óra
megtartására.

Az alsó tagozaton meghirdetett dekorációs versenyre több
mint 50 alkotás érkezett, így különösen nehéz volt az első
3 helyezett díjazása. Lebegő szellemek, denevérek, repülő
boszorkányok és ötletesebbnél ötletesebb díszek borították be az iskola auláját és folyósóit. A helyezettek: Erdey
Lujza 4. b, Ciml Júlia 3. a, Szegedy Enikő 4.b. A dekorációk mellett idén is fantasztikus töklámpások készültek, ahol
szintén díjaztuk a 3 legjobbat. Szabó Hanna 4. b, Gyukits
Gergely 5. b, Gáspár Nóra 4.b és különdíjat kapott Dudás
Máté 4. b-s tanuló.
Az elkészült alkotások mellett a gyerekeknek lehetőségük
volt részt venni az iskolarádióban elhangzott napi kérdések
versenyében is. Különféle, az ünnephez kapcsolódó zenehallgatási feladatokra és egyéb érdekeségekkel kapcsolatos
kérdésekre kellett megadniuk a választ. A hibátlan válaszadókat természetesen jutalmaztuk. I. hely: Dóra Benedek
6. b , II. hely: Budinszky Ágoston 5. b, III. hely: Őz Balázs
6. b.
Köszönjük a gyerekeknek a részvételt és gratulálunk a helyezetteknek!
Horváth Rita

ONLINE KULTÚRA A LAFFERT KÚRIÁBAN
A koronavírus járványra tekintettel a
Laffert Kúria ZÁRVA TART
Munkatársaink a jelen időszak szűkös
lehetőségei között
különböző online megjelenéssel kívánnak kulturális kínálatot nyújtani
vendégeinknek:

Megjelent: Szalon online kulturális
folyóirat 4. száma
Hamarosan:
Műterem művészeti portréfilm
sorozat 1. szám
Készülőben: Tárlat művészeti katalógus sorozat 1. szám

Mindez megtalálható, illetve látható lesz
a www.laffertkuria.hu honlapon.
Kövessen minket a Facebookon:
www.facebook.com/laffertkuria/

Online rendezvény:
Éltető 4. Varsányi Ferenc
evangélikus lelkész legújabb
könyvének bemutatója
2020. december közepén.
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Történetek egy békebeli kocsmáról
50 éves a Gyuri borozó

Az Erzsébet utca és a Kossuth Lajos utca sarkán egy több
mint száz éves parasztház áll, benne a Gyuri borozó. A
nyáron zöld lugasos kerthelyiségbe és az épületbe a város
legkülönfélébb emberei térnek be egy-egy italra, kávéra,
ilyenkor télen talán egy forralt borra – ha nyitva lehetne…
Fiatalok és idősebbek, féri és női társaságok, munkások és
egyetemisták. Bárkit szívesen látnak, aki elfogadja, hogy a
Gyuriban rend van. Ez nem egy késdobáló, itt senkit nem
fognak megsérteni, itt minden betérő hangosan köszön a
már bent lévőknek, itt még él az a bizonyos Krúdy-féle hagyomány, hogy a kocsmában vagy nyáron a kerthelyiségben
órákon át lehet a világ dolgai felett vitatkozni, de annak is
helye van, aki egy könyvvel vagy újsággal a kezében egyedül
olvas egy „vice-házmester” mellett. Sokan itt kártyáznak,
beszélgetnek, rex partikat játszanak, isznak egy hideg sört
vagy egy hosszúlépést, a fiatalok üdítőznek, sakkoznak. Él
ez a közösség, aminek a története regénybe illő. A tulajdonosokkal, Farkas Zoltánné Lévai Zsuzsannával, Farkas
Zoltánnal és lányukkal, Farkas Klaudiával beszélgettünk az
emlékekről és a jelenről.

DH: Hogy alakult ki ez a közösség, mikor nyitott meg a
Gyuri?
LZS: Ez a ház a nagyszüleimé volt. 1970. december 26án, karácsony másnapján nyitották meg a szüleim a kocsmát, amit akkor szép szocialista elnevezéssel az Orgoványi
Egyetértés Mg. Szakszövetkezet 2. Sz. Büféjének neveztek
– hiszen maszek kocsmák akkor még nem üzemelhettek.
A közbeszéd viszont mindig Gyuriként emlegette a kocsmát édesapám Lévai György után. Sokáig a Téesz melléküzemágaként működhettünk: a Téesz bérelte édesapámtól a helyiséget, anyukám volt az üzletvezető, esténként
pedig sárga csekken kellett feladni a napi bevételt. Így kezdődött. 1988-tól kiadták bérbe a szüleink a kocsmát, mi
pedig 1998-ban vettük át az üzemeltetést, s kezdtünk neki
a fejlesztéseknek, mert kinőttük a kerthelyiséget, így újabb
részekkel bővítettük azt is és a belső tereket is. Kezdetben
az eredeti parasztház tisztaszobája volt csak a kocsma, mi
pedig a többi helyiségben hátul éltünk. Ahol most ülünk,
itt volt a gyerekágyam, akkor még a lakóház részeként
szoba volt itt. A ház és a család történetéhez hozzátarto-

zik, hogy a háború alatt, amikor lebombázták a katolikus
templom tornyát és nem lehetett bent misézni, akkor a
nagyszüleim ennek a háznak a tisztaszobáját ajánlották fel
a gyülekezetnek, hogy lehessen misét tartani. A mai napig
ott van a falban a pult mellett az a könyöklő, amit akkor
kis oltárnak használtak. Itt gyűltek össze az emberek.
DH: A Gyuriban rend van, erről híres. Törékeny, szőke,
kék szemű nőként, hogy lehet egy olyan kocsmát vezetni,
amiben nincs agresszió, nincs feszültség?
LZS: Érteni kell az emberekhez, ez a kulcsa mindennek.
Én a vendéglátásba beleszülettem, így sokszor láttam,
hogy Apa vagy édesanyám hogyan beszélget az emberekkel, hogyan tartják meg a rendet. Itt régóta kialakult, hogy
a vendégek sem tűrnek meg senkit, aki rendbontó lenne.
Talán nem túlzás azt mondanom, hogy még az idősebbek
is anyjukként tisztelnek engem, és volt már, hogy valakivel összeszólalkoztunk, de másnap egy csokor virággal kért
elnézést, amiért borgőzős állapotban felemelte a hangját.
DH: Mi szimbolizálja ennek a közösségnek az összetartozását?
FZ: Sok szép történetet őrzünk, de az egyik legemlékezetesebb, ami megmutatja ennek az összetartozásnak a
lényegét, az egy születésnapi meglepetés megszervezése
volt egy olyan vendégünk számára, akit sajnos a napokban végleg elveszítettünk…az ő története azonban örökre
velünk marad. Egy napon betért hozzánk Zakar János egy
italra, szótlan volt, a többiek is távolságot tartottak vele.
Hetekig megfigyelte a borozó életét és az emberek szokásait, aztán egyszer csak beolvadt és a közösség része lett
ő is. Az évek során olyan erős barátság alakult ki közte és
a régi törzsvendégek között, hogy a 60. születésnapjára a
családjával együtt szerveztek Zakinak egy meglepetés bulit. A születésnapján délután pár kártyás társával ultizott
itt az egyik asztalnál, amikor rokonok, barátok, ismerősök
özönlöttek be a kocsmába, hogy felköszöntsék kedves barátunkat az örök kártyásunkat. Mondanom se kell, hogy
mennyire meghatódott. Amikor már benne vagy a közösségben, akkor ez a közösség megtart téged és elmegy érted
a világ végére. Sőt, mintha ennek a közösségnek a karjai
távolabbra is nyúlnának. A Gyuri borozó vendégei gyűjtik
az 5 forintosokat a Bárka Alapítványnak is. Most is kint
van ez az üveg a pulton, amiből már többet átvittünk,
amikor megtelt– ez is egy kis segítség a Bárkának, amit ez
a közösség ajánl fel. Tavasszal, amikor zárva kellett tartanunk, néhány hét múlva a sarki dohányboltosok átjöttek
3 zsák 5 forintossal, hogy a zárás alatt ők gyűjtötték az
5 forintost helyettünk… minket is meghatott ez a gondoskodás. Vendégeink is jöttek az 5 forintosokkal. Már 2 éve
működik ez a program, és ha nem is vagyonokról van szó,
de kb. 80.000 Ft összegyűlt már.
DH: Minek köszönhető, hogy a fiatalok körében ilyen népszerűek vagytok?
LZS: Amikor a lányom kamasz lett, szerettek volna valahol együtt lenni a barátaival, így javasoltam, hogy jöjjenek
ide – persze arra is gondoltam, hogy itt szem előtt vannak, itt biztos, hogy nem találkoznak semmivel, amit én
nem engedek. Jöttek a szülők, hogy mi történik itt, s én
mondtam nekik, hogy az ő 16 éves gyerekük az enyémmel
van együtt, úgy vigyázok mindegyikre, mintha a sajátom
lenne. Kapnak egy-egy üdítőt, beszélgethetnek, játszhat-
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nak, közösségben lehetnek, ahol a korlátokat viszont mi
szabjuk meg és a gyerekekre mi vigyázunk, itt semmi nem
érheti őket. Így aztán egyre több fiatal „üdítőzős” vendégünk lett és bár a kocsma törzsközönségének is meg kellett
szoknia, hogy péntek esténként tele van fiatalokkal a Gyuri, ma már ők is részei lettek ennek a közösségnek.
FK: Találkozunk a Gyuriban, a Gyurmában, a Gyuri
presszóban… így emlegetik. Szélesítette a közönségünket

az is, hogy mivel a zene és a szórakozás szerves része a
családunk életének, Apa a Vagabond Korzó szervezésében
is benne van, így koncert helyszínként is számontartanak
bennünket. Nagy rockzene rajongók vagyunk, engem is kiskoromtól vittek anyuék koncertekre és ők mindig is teret
adtak annak, hogy fiatal, feltörekvő zenészek itt koncertezhessenek nálunk, s kb. 5-6 alkalmat biztosan megvalósítunk egy évben. A Vagabond Korzó egyik legnépszerűbb
helyszíne vagyunk, általában itt zár a Korzó a Coocklers
koncerttel (Kőszegi Zsolt a Coocklers zenekar frontembere
és a Vagabond Korzó megálmodója az Egyesületet Farkas
Zoltánnal hozta létre – szerk.) amikor olyan emberek is
itt vannak a Gyuriban, akik egyébként nem járnak ide, de
aztán látjuk, hogy visszajönnek, mert jól érezték magukat
és megértik, hogy mi a Gyuri lényege. A Gyuri lényege a
közösség.
DH: Talán nem volt véletlen, hogy 50 éve, épp december
26-án, karácsony másnapján nyitott meg a Gyuri. Köszönöm a beszélgetést.
Hazay

Fontos közlemény az iskolaérettségi vizsgálatról

Aki szeretné gyermekét még egy évig
az óvodába járatni, annak 2021. január
1-15. között kell kérelmét benyújtania
az Oktatási Hivatalhoz.
A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról
2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal
dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke további egy nevelési
évig óvodában maradjon, és ezt a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az Oktatási Hivatal

engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre
történő visszavonására nincs lehetőség.
A 2021/2022. tanév vonatkozásában
a kérelmeket 2021. január 1. napjától
2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani.
Az eljárás a szülő kérelmére indul. A
szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az
iskola megkezdése még nem indokolt.
Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot,
tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását. Az
eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek
tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és
azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére
is figyelemmel lesznek. Az óvoda által

kiállított és a gyermek óvodai fejlődését
nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása nem kötelező, hiszen
nem csak olyan körülmény, állapot,
tény merülhet fel, amelyet ez a dokumentum támaszt alá.
Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Ha az Oktatási
Hivatal úgy ítéli meg, hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre
van szükség, akkor a területileg illetékes
szakértői bizottsághoz fordul, amelynek
munkatársai megfelelő szakértelemmel
rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék
a gyermek fejlettségét. A szakértői bizottság komplex pedagógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálat alapján alakítja ki
szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal
ez alapján dönt.
További részletek itt:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/
tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa
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Vállalatcsoportunk fő profilja: villamos szerelési
anyagok gyártása és forgalmazása az építőipar
számára.

Termékeink
minőségét
és
megbízhatóságát
munkatársaink szakismerete, képzettségi szintje és
hozzáértése garantálja.

Csapatunk bővítésére keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe:
Automata hegesztő

Gépbeállító

Hulladékkezelő

Mechatronikus

Targoncavezető

Betanított munkás

Gépkezelő

Kertész

PLC programozó

Termékportfólió-elemző

CAM programozó

Horganyzó

Kézi hegesztő

Szerszámkészítő

Villanyszerelő

Munkavégzés helye:
2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Munkába járásodat a jogszabályok szerinti
utazási költségtérítéssel, vagy a környező
településekről céges buszjáratokkal támogatjuk.

Jelentkezés:
karrier@obo.hu

Ha további információkat, érdekességeket szeretnél megtudni vállalatunkról, keresd fel weboldalunkat (www.obo.hu),
illetve az OBO Bettermann Magyarország néven elérhető Facebook és LinkedIn oldalunkat.
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Vasárnapi kamara muzsika Bachtól Leonard Cohenig
a Vivaldi Keresztény Kamarazenekar
koncertje a református templomban
Bali József a kamarazenekar koncertmestere, a Nemzeti
Filharmonikusok hegedűse több mint 10 éve itt él Dunaharasztiban két kislányával és feleségével, aki a Hunyadi
János Német Nemzetiségi Általános Iskola új, Duna-Tisza
csatorna parti épületének ének-zene pedagógusa. Szolnoki
zenész családból származik, édesapja karmester, aki a Szolnoki Szimfonikus Zenekart alapította meg, s életük során
több koncerten is együtt muzsikáltak. November 8-án vasárnap a református istentisztelet után felejthetetlen koncertet adtak a gyülekezetnek, ahol Bach, Mozart, és Ravel remekművei után Leonard Cohen Hallelujah c. dala is
megszólalt. Kristálytiszta, professzionális és egyben rendkívül érzékeny muzsikát hallhattak a jelenlévők, s a színes
repertoár miatt mindenki megtalálta a személyesen hozzá
szóló dallamot. A közönség hosszú percekig tapsolva ünnepelte a művészeket. Hálásak voltunk az élményért. Pár percig még beszélgetni is tudtam Bali József koncertmesterrel.
DH: Hogyan lettek Vivaldi Keresztény Zenekar?
BJ: A zenekar megalakulása a Szolnoki Keresztény Kulturális Egylethez köthető. Szolnokon 3-5 koncertet adunk
évente, igyekszünk mindegyik gyülekezethez eljutni. Megalakulásunk után viszonylag hamar határon túli koncerteket is vállaltunk, barátaink miatt főleg a Felvidéken, ahol
felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk. Taksonyban is
már többször játszottunk, de Dunaharasztiban nem volt
még fellépésünk, és nagyon szerettem volna, hogy ez megvalósulhasson. A Nemzeti Filharmonikusok 150 koncert
150 település programjában Dunaharaszti is szerepelt, de
abban a szervezésben mi épp nem fértünk már be. Így
kerestem meg Faragó Csaba lelkészt és feleségét, hogy beszélgessünk egy koncert lehetőségéről. Ők nagyon nyitottak voltak erre és így ma megvalósulhatott ez a délelőtt.
DH: Hány tagú a zenekar?
BJ: 12 tagú a zenekar, de különböző formációkban lépünk
fel, mindig a lehetőségekhez illeszkedve. Mghívott szólistáink is szoktak lenni, énekesek, fuvolások, igyekszünk színesíteni a programot. Mindig alkalmazkodunk a hallgatósághoz és a lehetőségekhez, a térhez.
DH: Hogyan választják a repertoárt?
BJ: Klasszikus barokk zeneszerzők pl. Bach, Vivaldi, Corelli műveivel kezdtük, aztán jöttek más komponisták is.
Megkérdeztük a templomok vezetőit, hogy van –e kisfogásuk egy-egy műsorszám ellen, s csak nagy ritkán volt
példa arra, hogy ragaszkodtak a barokk zenéhez. Szívesen játszunk a korhoz és az igényekhez igazodó darabokat. Úgy válogatjuk össze a műsorszámokat, hogy legyen
benne többféle stílus, ami természetesen mindig igényes.
Én azt az elvet vallom, hogy a mi koncertjeink minden
alkalommal meg kell, hogy szólítsák a hallgatóságot, hiszen az előadóművészet feladata az, hogy a közönséghez
eljusson az üzenet. A mi feladatunk, hogy a publikum be
tudja fogadni a zenét, tehát úgy kell választanunk, hogy
erre figyelemmel legyünk. Nekünk mindenkit meg kell szólítanunk a zene által, hogy úgy érezzék a résztvevők, hogy
a zene személyesen nekik szól. Ha az ember kívülállóként
érzi magát egy koncerten, akkor az a személyes pillanat

nem fog eljönni. Az a hivatásunk, hogy megszülessenek
azok a pillanatok, amikor kapcsolódunk egymáshoz mi és
a hallgatóság. A zene egy híd, ami a kapcsolatot kialakítja.
DH: A gyermekei is zenélnek?
BJ: Nagyobbik lányunk zongorázott, s bár abbahagyta,
én tudom, hogy a zene már örökre az élete részévé vált.
Kisebbik lányunk hegedül, ő nagyon szereti, kifejezetten
kedve van gyakorolni. Egy nagynevű tanárnőhöz járunk
hetente kétszer Budapestre. Feleségem is zongoratanár és
énektanár, az egész életünk a zene körül forog.
DH: Mit ad a zene Ön szerint?
BJ: Nekem a zene az egész életemet végig kíséri, 5 éves korom óta hegedülök, a zenében éltem mindig. Engem a zene
segített át mindenen. Az ember az élet viharaiban meg
kell, hogy álljon. A zene elképesztő nehézségeken lendíti át
az embert. A zenéhez vagy a családhoz fordul az ember a
bajban. Szinte megfogalmazhatatlan, hogy milyen erőt ad
a muzsika. Bármikor lehet belőle meríteni.
Hazay
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Közélet
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 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
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FELHÍVÁS
PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
DUNAHARASZTI VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK ESETI MÓDOSÍTÁSA
Tisztelt véleményező Partnerek!
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a város Településrendezési
Terveinek módosításáról döntött. Az új
intézmény területekre, valamint a rekreációs területre vonatkozó tervekről és a
véleményezésükkel kapcsolatos nyilvánosság biztosításáról a www.dunaharaszti.hu
honlap „Dunaharasztiról” címén belül a
„Partnerségi Egyeztetések” címszónál tájékozódhatnak.
Tájékoztatom a település lakosságát, a
partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy vészhelyzet ideje alatt az Önkor-

mányzat a partnerségi egyeztetés személyes
megjelenést előíró szabályaitól eltérően a
tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az
egyeztetést elektronikus úton folytatja le.
A Rendelet szerinti munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az elkészült dokumentumok elektronikusan a www.
dunaharaszti.hu honlapon 2020. december 7-től lesznek elérhetők.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a
településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot
tehetnek, véleményt nyilváníthatnak
2020. december 16-ig kizárólag elektronikus úton a titkarsag@dunaharaszti.hu
és a foepitesz@dunaharaszti.hu e-mail
címre egyidejűleg elküldve.
Tisztelettel.
Dr Szalay László polgármester

2020. október hónapban elhunytak neve és életkora

Kedvesek!

Almásy Attila		
Bánfi Gergely		
Barczi Józsefné		
Blahusz Pál		
Bugár Józsefné		
Dr. Demjén Csaba
Felföldi Sándorné
Gálné Vass Darinka
Garamvölgyi Márton
Gerencsér Jánosné
Jozsa Ferencné		
Keszler Józsefné
Kis Tibor		
Kletner András		
Kozsla Béláné		
Kroh Ferencné		
Máté János		
Mészáros Zsolt		
Nagy József		
Nagy Lajosné		
Németh Antal		
Ónodi Jánosné		
Pál László		
Ruff Ferencné		
Schuszter Ambrusné
Szemők Gyula Sándor
Szilágyi Sándorné
Uri-Horváth-Farkas Rudolf
Varga Istvánné		
Volkó Istvánné		

Nagy Lilla		
Laczi Emma		
Keindl Rebeka		
Polgár Janka		
Pál Zsombor		
Erdős Szófia		
Fógel Máté		
Larusson Noé Ernő
Fekete Zalán		
Benkő Vivien		
Lakó Márk		
Sallai Zétény		
Szabó Benett		
Molnár Dániel		
Kálvin Hanga		
Magda-Hamar Milán
Karai Alexandra Hanga
Miczura Miklós Máté
Szabó Teodor		
Kampmüller Olívia
Havasi Kamilla		
Tóth Flóra		
Matyók Alíz		
Czirják Julianna		
Barabás Gergő		
Horányi Hunor György

élt 63 évet
élt 68 évet
élt 75 évet
élt 75 évet
élt 66 évet
élt 47 évet
élt 75 évet
élt 72 évet
élt 83 évet
élt 89 évet
élt 91 évet
élt 88 évet
élt 70 évet
élt 72 évet
élt 80 évet
élt 79 évet
élt 38 évet
élt 49 évet
élt 86 évet
élt 85 évet
élt 84 évet
élt 92 évet
élt 81 évet
élt 53 évet
élt 77 évet
élt 69 évet
élt 93 évet
élt 65 évet
élt 91 évet
élt 70 évet

2020. októberben születettek névsora
10. 02.
10. 03.
10. 05.
10. 06.
10. 07.
10. 08.
10. 09.
10. 09.
10. 10.
10. 12.
10. 13.
10. 15.
10. 15.
10. 16.
10. 18.
10. 19.
10. 20.
10. 21.
10. 23.
10. 24.
10. 26.
10. 26.
10. 27.
10. 28.
10. 29.
10. 30.

Ez úton javítjuk az októberi
számunkban helytelenül
megjelent újszülött nevét:
Laufer Emília
2020.08.27.
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HALLOWEEN BULI A FACEBOOK-ON

részt vettek a KisDuna tv munkatársai is.
És nem utolsó sorban Iván Andrásnénak, Marikának hogy ennyi éven keresztül fáradságot nem kímélve megtartotta csoportot.

Környezetbarátok
Tatán

A Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület ismét meg szerette volna rendezni a Töklopó Halloween Bulit a
Művelődési Házban, de sajnos a vírushelyzet közbeszólt. Mi, nagycsaládosok, úgy gondoltuk megtartjuk a
rendezvényt online platformon, hiszen
ebben a korlátozásokkal teli, nehéz
helyzetben is szüksége van a gyermekeknek (felnőtteknek) az önfeledt játékra, szórakozásra. Így született meg
a Töklopó Halloween Buli Facebook
oldala és a hozzá kapcsolódó játékok.
A két hétig működő oldalon számtalan otthon is könnyen elkészíthető
barkács ötletet és őszi receptet tettünk közzé, emellett játékokra is invitáltuk az érdeklődőket. Fényképeket
három témakörben vártuk: jelmezverseny, „tök szépségverseny” és „Keresd
a boszit”.
A jelmezversenyen és a faragott tökök versenyén korántsem volt könnyű
dolga a zsűrinek, hiszen sok esetben
igencsak egyedülálló és ötletes megoldásokkal rukkoltak elő a versenyzők,
így végül a szerencsére bíztuk, hogy
kik nyerjenek.
A vártnál is népszerűbb lett a „Keresd a boszit” fotópályázatunk. A városunk három ismert és fiatalok által
látogatott pontján boszis plakátot helyeztünk el, amelyeket egy-egy verses
rejtvény megfejtésével lehetett megtalálni. A plakáttal lefotózkodott képeket beküldők között is sorsoltunk.
A szervezőkhöz több megkeresés is érkezett annak érdekében, hogy a játékokat egy nappal később zárjuk. Természetesen teljesítettük ezt a kérést.
Így a „Csokit vagy csalunk” játékra

beöltözött gyerekek is részt tudtak
venni a sorsoláson, végül október 31én kora este sorsolt a Boszi Tanács.
Az ajándékcsomagokba édességek
mellett gyermekeknek szóló könyvek
is kerültek, a fődíjak pedig ajándékutalványok voltak.
Bízunk benne, hogy jövőre személyesen tudunk együtt készülni a Halloween-ra!

Napfény
tánccsoport

Nov 7-én ünnepeltük a Napfény tánc�csoport megalakulásának 20. évfordulóját a felújított Dunaharaszti József
Attila Művelődési Ház frissen festett
nagytermében. Ezúton köszönjük a
polgármesteri hivatal anyagi hozzájárulását. Köszönetet mondunk dr
Dienes Zsuzsannának és Kristály Mátyásnak a rendezvény előkészítésben
és lebonyolításban való részvételért,
valamint köszönjük Galó Anitanak és
Helméczy Ferencnek hogy mindenben
segítségünkre voltak. A rendezvényen

Októberben beköszöntött az ősz, és
vele október 4-én az állatok világnapja. A Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesülete ennek a napnak tiszteletére
kirándulást szervezett, ahova szeretettel invitálta Dunaharaszti lakóit.
Úticélunk ezúttal Tata volt, ahol, tekintettel a kellemes, őszi esőre, elsőként a várat látogattuk meg. A várban
az elveszett Hüttl-kézirat után nyomozva megtekintettük a porcelángyáros saját, illetve más porcelánművészek alkotásait is, az Eszterházy-család
arcképcsarnokát, családfáját, valamint
a vár legfelső szintjén gyöngyhímzéssel
készült munkák kiállítását is.
Szerencsére ekkorra az eső alábbhagyott, majd hamarosan el is állt, így
bátran indulhattunk egy kellemes sétára az Angolparkba, felfedezni a műbarlangot, megcsodáltuk a kiskastélyt,
no meg persze a park fáinak őszi pompáját. A parkban tett séta olyannyira
jóleső volt, hogy úgy döntöttünk, a
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sár és a csúszkálás nem tántoríthat el
minket a Fényes Tanösvényre tervezett
látogatástól sem. A lápvidéken cölöpökre épült ösvényen haladtunk végig,
onnan szemléltük a lápi élővilág sokféleségét, hallgattuk a madarak énekét,
valamint megpillanthattunk egy nagy
fakopáncsot is munka közben.
Délután kellemesen elfáradva, itt-ott
sárosan, de a természet csodáival feltöltődve indultunk haza. Köszönjük
a résztvevő csapatnak a türelmes, jó
hangulatú kirándulást!
Kovács Ágota, Kovács Ilona

RAJZVERSENY

tájat ábrázoló alkotásokat vártunk,
3 kategóriában 97 pályamű érkezett.
A műveket 3 tagú zsűri (Solymos
Antónia, Tóth Marianna, Kovács
Ilona) értékelte. Nehéz helyzetben
volt a zsűri, mert szebbnél szebb alkotások készültek.
Az elkészült alkotások a Városi könyvtárban kerültek kiállításra.
Nyerteseink
Óvodás kategória:
1. Pókó Nóra
2. Béres Boglárka Hanna
3. Som Simon Dávid
Alsós kategória:
1. Takács Júlia
2. Ritz Borbála, Ficsor Szonja
3. Feicht Anna
Felsős kategória:
1. Nagy Viktória Alexandra, Sárosi
Réka
2. Maglódi Jázmin, Taschner Flóra
3. Hackspacher Vivien Ilona, Milcsenics Mónika
Kovács Ilona

Az a pár perc, amíg ez a jelenet lejátszódott, ajándék volt nekünk is.
Akik hallották, akik tovább vihetik
a fiatal hölgy kedvességét, gondosságát.
Valami azokon az apróságokon túl
is ajándékká vált számunkra, felnőtteknek. Decemberre, adventre,
Mikulásra, karácsonyra….2020 év
végére. Zárás előtt pár órával.

Erzsébet-díj

Apróságok

Fekete István születésének 120. évfordulójára meghirdetett rajzpályázat díjátadója
November 2-án, a Dunaharaszti
Városi könyvtárban rendeztük meg
a Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesülete által meghirdetett rajzpályázat szűk körű díjátadóját.
Az idei évben, eltérően az előző
évekhez, az eredményhirdetést zártkörűen, kicsit csendesen rendeztük
meg a kialakult helyzet miatt. A
rendezvényen a résztvevők betartották a járványügyi előírásokat (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés).
A pályázatra, melyre Fekete István
regényei alapján állatot, növényt és

2020. november 10-én kedden délután bementem a Mannheim Squash
Clubba, mert a lányom megkért,
hogy vegyek egy shakert. Utolsó
délután, hiszen éjféltől bezárnak
a rendelet szerint. Ahogy sorban
állok, beszélgetek a lányokkal, ki
hogy van. Már csak pár óra és be
kell zárni, ki tudja, meddig…tegnap
jelentették be. Edzők, recepciósok,
takarítók köszönnek el egymástól a
kora esti órákban, hiszen van, aki
már végzett a munkával, már haza
készülődik. Ott állnak a karácsonyi
ajándék csomagjaik a sarokban bent
a recepciós pultban, s aki indul, kap
egy csomagot – ki tudja, találkoznak
–e még idén itt a Mannheimben, a
munkahelyükön. Gondoskodni kellett erről egy hónappal korábban,
hirtelen, egyik napról a másikra.
Egy kedves vendég, szőke, fiatal
hölgy nagy ajándékzacskóval érkezik
a recepciós pulthoz: Ezt annak az
asszonynak hoztam, akiről meséltétek a múltkor, hogy három gyerek
van otthon és elvesztették a munkájukat, nehezen élnek. Adjátok át
neki kérlek. Apróságok, s nem is
tudtam pontosan, hogy hány évesek
a gyerekek, ezért van benne kisebbeknek és nagyobbaknak való ajándék is. Mikulásra.

Gratulálunk Maczó Jánosnénak,
Marikának, abból az alkalomból,
hogy 2020. november 19-én Árpádházi-Szent Erzsébet ünnepén Erzsébet-díjban részesült, amely a Váci
Egyházmegye nívós kitüntetése a
legkiválóbb karitász-önkénteseknek.
Maczó Jánosné 20 éven keresztül végzett szolgálata sok irányban hatott:
az időslátogatástól a népszerű karitásztáborokon keresztül, a templomi
sekrestyés-szerepig. A szívügye volt
az ökumené. Sokan ismertük és szerettük őt. Tavaly elköltöztek Dunaharasztiról a lányáékhoz, hogy a kisunokákra vigyázzon, de szívében mindig
haraszti maradt. Jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk neki Isten áldásával szeretettel:
A Dunaharaszti Szent Erzsébet
Karitász munkatársai
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Ne Vásárolj Semmit Nap(ok),
avagy lehet-e zöldebb a karácsony.
A Hálaadás Napja Észak-Amerikában ünnep. Minden évben november
hónap negyedik csütörtökén, az őszi
betakarításokat követően hálát adnak
a bőséges termésért. Az ezt követő
pénteki nap hagyományosan a karácsonyi bevásárlás időszakának első
napja. Ennek jelképe például a Black
Friday, amely egykor a vásárlás során
kialakult közlekedési dugók és egyéb
tumultuózus jelenetek miatt kapta az
amerikai rendőrségtől Philadelphiában ezt a koránt sem hízelgő nevet.
Ám, a hetvenes években fordult a
kocka! Az üzletek ezen a napon hos�szabb ideig és nagyobb kedvezménnyel
várták a vevőket, ennek hagyománya
lett, s így alakult át ez a kifejezés a
vásárlás szimbólumává, ünnepévé.
1992-ben, 28 éve, Kanadában működött egy szervezet, magyarul Reklámírtók-ra fordíthatnánk a nevüket.
Elegük lett! Elegük lett abból, hogy
a Hálaadás Napját követő első péntek a karácsonyi vásárlásnak nevezett
tomboló vásárlási láz heteinek első
napjává vált. Ezért ezt a napot, a Ne
Vásárolj Semmit Napjának nevezték

ki. Jelképes tiltakozás ez a túlfogyasztás ellen. Akkor még kevesen, ma már
egyre többen értik és csatlakoznak
ehhez tiltakozáshoz. Hazánkban 2004
óta tartjuk számon ezt a nevezetes
napot.
Legyünk őszinték! A világ nem vásárol azóta kevesebbet, sőt a fogyasztói
lét kultusza minden nép életébe beszivárgott. E nevezetes napnak komoly
hatása nem mutatható ki. Ugyanakkor a tömeges értelmetlen fogyasztás
következményei már igen!
Néhány elgondolkodtató tény, mielőtt
folytatnánk megrögzött szokásainkat.
Egyre több időt fordítunk bevásárlásra. Hosszabbak az előkészületek. Először is kigondoljuk mit vennénk, majd
kitaláljuk hová menjünk, az interneten termékinfókat nézegetünk, hirdetési újságokat böngészünk, akciókat
keresünk, s vándorlunk boltról-boltra. Észre sem vesszük, ez milyen sok
időnket rabolja el. Nézve a kutatások
keserű valóságát, e sok előkészülettel
nem sokra megyünk. A vásárlók kevesebb mint fele készít listát, mielőtt
boltba indul. A megvett áruk fele így

is spontán vásárlás eredménye, hiszen
a csábítás trükkjeinek nehéz ellenállni. A túlfogyasztás miatt már környezeti, s ezzel kapcsolatosan gazdasági
és társadalmi problémáink sokasodnak, bárhogy is igyekeznek ezeket a
gondokat a politikusok másképp címkézni. Sok embertársunk függővé vált
ettől az életformától, elsősorban a fiatal nők veszélyeztettek.
Nem kell annyi, s olyan drága ajándék, ezek nem valós szükségletek.
Nem kell annyiféle, s oly sok csomagolópapír! Mindenki gondolja végig,
hány ajándékot forgat kezében tanácstalanul az ünnepek után, s az általunk vásárolt ajándékok közül vajon
hány okoz valódi örömöt? Van még
idő karácsonyig, ne kapkodjunk, csak
megfontoltan! Segítsük, erősítsük meg
ebben egymást, alakítsunk ki új hagyományokat, és tanulmányozzuk a
tudatosvasarlo.hu oldalon a számtalan jó ötletet! Ezután pedig jöhet a
boldog, zöldebb karácsony!
Vásárhelyi

ÖNÖSZ
az Önkéntes Összefogás Egyesület
Dunaharaszti tájékoztatója
Eljött az október, amit már csapatunk nagyon várt. A kialakult helyzet miatt nem tudtuk a márciusi,
utolsó meleg-ételosztást megrendezni, ezért áprilisban a Családsegítő
Szolgálattal közösen tartós élelmiszereket biztosítottunk a rászoruló
családoknak.
Nagyon készültünk, hogy az októberi novemberi és a decemberi
ételosztást végre zavartalanul megrendezhessük. Október 31-én a már
hagyományosnak mondható rendezvény a Liget Falatozó parkolójában
került megrendezésre, ahol 300 adag
tarhonyás húst osztottunk ki, természetesen a biztonsági előírások
betartása mellett.
Sajnos a vírushelyzet ismét közbeszólt ezért a novemberi karitatív
akciónkat kénytelenek voltunk elhalasztani.

Terveink szerint december 19-én
egy KIVÉTELES ételosztást szervezünk, ahol a gyülekezési és rendezvényszervezési tilalom miatt minden
adag kiszállításra kerül, így személyes átvételre nem lesz lehetőség.
Részletekkel hamarosan jelentkezünk facebook oldalunkon.
Köszönjük szponzoraink támogatását: Liget Falatozó, Maya Kertje Thai
masszázs, Garai Éva, Bóczán Ildikó,
Borháló Dunaharaszti, Mira Jóga stúdió, Ujvári család, Kék Haraszt szó-

daműhely, Dominox kft, Enci papír,
Fehérnemű és Divatáru a Suri házban,
Infratrainer & Infraslimix stúdió, Palyaga Zoltán, Kó&Ka szépségsziget,
Fényes István, Chris vitaminsziget,
Dunaharaszti családsegítő, Dh iroda,
Eat & Play, Bóka házaspár
Békés boldog karácsonyt
és egészségben gazdag boldog
új évet kíván az Önösz csapata!
Mindenki vigyázzon magára!
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Képek - Festők
M S mester: Jézus születése
Amikor Jézus születése egyre fokozódó
kultusz tárgya lett, a hiten kívüli elemek
is csapatostul társultak hozzá, angyali
puttók, édeskés regényesség, emberileg
elgondolt és torz ajándékozás formájában. A Jézus születése, pásztorok
imádása, ábrázolások csak a reformáció
eljöttével nyerték el igazi jellegüket,
Riberától
Rembrandtig,
nálunk
szerencsével már jó egy évszázaddal
azelőtt, M. S. Mester munkásságával ez
megtörtént. A képet a művészettörténészek Jézus születése néven emlegetik, noha a festmény nem öntudatlan
csecsemőt ábrázol, hanem áldásokkal
érkező megváltót. Nem annyira a ma
született Jézust mutatja, mint a megváltás tervének leendő Krisztusát. M. S.
Mester ezen az alkotásán is nagy gondot fordít, a kompozícióra, az alakok
elrendezésére és néhány jelképre. Az
arany háttér bal felső részében két hegy
magasodik föl. A terjedelmesebb elülső sötétkékje láttatni engedi a hátulsó
hegy magasabb csúcsát és világosabb
jellegét. A Golgota és a Mórija bibliai
kettőse ez. Aligha lehet véletlen, hogy

a kisded alakja éppen e hegyek függőleges síkvonalának alján helyezkedik el.
A kék hegyek, pásztorok, állatok, Krisztus hierarchiája érzékelteti, hogy az eltorzult földi létezés legmélyén jelenjék
meg, innen emelve föl, váltva meg a veszendő teremtményt, az embert. A képmező jobb oldali felét két középpontba állított alak uralja. Az, hogy Jézus
megáldja őket, még inkább hangsúlyossá teszi nem testi, hanem lelki rokonságukat. Nem egyszerűen Máriával, az
édesanyával és Józseffel, a nevelőapával
állunk szemben, ahogy ezt ábrázolások
százai jobb híján képesek érzékeltetni.
M. S. Mester festménye nem a testi születésnek hódol, hanem mindenekfölött a
lelki születés csodájának. Mária alakja
mögül, de mintegy azonos ütemű mozdulattal lép elő József. Ahogy az evangéliumokból is következtethetünk rá,
jóval idősebb lehetett feleségénél; innen
az ősz haj és szakáll, a gondok árkolta
homlok és vénülő arc ábrázolása. Ámde
lénye éppoly bensőségességet sugall,
mint fiatalabb feleségéé. A bibliai megfogalmazás szerint „József igaz ember
volt” (Mt 1:19). Ha meggondoljuk, neki
még mélyebb hittel kellett rendelkeznie
Máriáénál, hiszen a férfi nélkül fogant
gyermek esetét sem azelőtt, sem azután
nem ismerte és ismeri a világ. Az egész

4 ÁLLÁSOS ÖNKISZOLGÁLÓ AUTÓMOSÓ
HABKEFE
HABÁGYÚ
NANOVIASZ
MELEGVIZES PORSAMPONOS
PONOSS
MOSÁS
NÉMEDI ÚT 63.
(DUNAHARASZTI, PIRAMIS ÁRUHÁZ)
UHÁZ)

KEDVEZMÉNYES BÉRLETVÁSÁRLÁSI
LEHETŐSÉG CÉGEKNEK
BANKKÁRTYÁS
FIZETÉSI LEHETŐSÉG

festményen végigömlő nagy békesség
és meghittség a hívő emberek lényéből
árad felénk.
1506, tojástempera, hársfa, 123x79 cm
A táblakép ma St. Anton nevű településen található a római katolikus templomban, Szlovákiában
Forrás: Reisinger János: „A Biblia a magyar képzőművészetben”

22 Dunaharaszti - 2020. december

DUNAHARASZTI HÍREK

Sárkányhajó Dunaharasztin

hajó a telepre vízen érkezett, mivel
a kamionról csak az M0-ás híd alatt
tudtuk levenni. Ezúton is szeretném
megköszönni Milcsevics Lórántnak
a szállításban nyújtott segítségét,
illetve a tagság aktív részvételét,
lelkesedését.
Miért pont sárkányhajó?
Szakosztályunk régóta foglalkozik
kajakok, kenuk bérbeadásával és az
utóbbi időkben sok csoport, cég, vállalat jelezte igényét 10-20 fő közös vízi
evezésre és erre a, mondhatni csapatépítő jellegű foglalkozásra a legjobb
hajótípus a sárkányhajó.

2020 október utolsó napjaiban
régi vágya teljesült Czompa Gyulának a DMTK vízisport szakosztály vezetőjének és az egyesület
tagjainak. Sikerült ugyanis egy
22 személyes verseny sárkányhajót vásárolni Dunaújvárosból.
Kérdésünkre Czompa Gyula elmondta, hogy a nyári vízitúrán
a Dunaferr vízi telephelyén táboroztak, ahol több ilyen hajót
pillantottak meg, amit nem használtak. Ezek közül sikerült egyet

megvásárolni, teljes felszereléssel, ráadásul ez a hajó részt vett
a 2018-as szegedi sárkányhajó
világbajnokságon.
Szeged, Dunaújváros után megérkezett városunkba, rendhagyó módon
kamionba.
Igen, nem így terveztük. Szerettük
volna vízen elhozni Dunaújvárosból,
de az időjárás ezt már nem tette lehetővé, illetve a zsilipelés bizonytalanságai miatt is döntöttünk az országúti szállítás mellett. Végül is a

Mit kell tudni a „sárkányról”?
A méretei lenyűgözőek, a hajótest
12,49 méter, a sárkányfejjel és farokkal együtt 13,5 méter hosszú, szélessége 1,15 méter, súlya 250 kg. A lapát
hosszának 105 és 130 cm között kell
lennie, a toll szélessége 18 cm és szimmetrikus mindkét oldala. A versenyeken 18-20 lapátos két oldalt, egy dobos
adta ütemre és egy kormányos irányításával hajtja előre a hajót. A dobos
háttal a menetiránynak ülve elől foglal
helyet, a kormányos pedig hátul a hajó
farában áll és a rögzített kormánylapáttal kormányoz. Természetesen a
hajót nemcsak 20 fő evezheti, hanem
akár 10 emberrel is könnyedén mozog
a vízen, viszont a szárazföldi mozgatása kevesebb emberrel nehézkes.
Mennyire tudják majd kihasználni?
Reméljük, hogy nem sokat fog állni
a szárazföldön. használni fogjuk a
szokásos evezős foglalkozásokon, szeretnénk, ha a város iskolái is kihasználnák ezt a lehetőséget, hiszen kiváló
alkalom akár egy osztálykirándulás
programjának. Ezen felül ajánljuk
minden közösség, baráti társaság, cég,
városi intézmény részére ezt a kiváló
kikapcsolódási lehetőséget.
szerk.
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ILYEN EGY
TÖKÉLETES AJÁNLAT
OCTAVIA PERFECT
AKÁR 6 799 000 FT-TÓL

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
A ŠKODA OCTAVIA Perfect kizárólag limuzin karosszériával elérhető, indulóára 6 998 250 Ft (motorizáltság, 1.0 TSI 110LE).
A feltüntetett 6 799 OOO Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent megnevezett OCTAVIA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz finanszírozással érvényes. A további részletekről
érdeklődjön márkakereskedésünkben! Elérhető visszavonásig, vagy a készlet erejéig. Az akció érvényessége 2020.12.31-ig tart, az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk. A megadott értékek
a típusjóváhagyás során rögzltett, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei
a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek,
tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció.
A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása, 4,3-5,7 l/100km, CO2 kibocsátása, 113-130 g/km
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TÁJÉKOZTATÓ
A fűtési szezonnal kapcsolatos feladatok
Megkezdődött a fűtési szezon és ezzel
egy időben sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses
esetek, naponta riasztják a tűzoltókat
ezen esetek és szén-monoxid-mérgezések miatt. A gyakran tragikus kimenetelű események többsége kellő
odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne. A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő-, és
egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás és ellenőrzés hiányára, vagy
a helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. Éppen ezért
különös jelentősége van a kémények
rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhető színtelen és szagtalan
szén-monoxid ugyanis jellemzően a
tüzelőberendezésen vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik
vissza a helyiség légterébe. Kerülhet
mérgező gáz a lakótérbe nem kellően tömített kályhából, kandallóból,
füstcsőből, kazánból, vagy az elszen�nyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből is. Csak engedélyezett

DUNAHARASZTI HÍREK
típusú, kifogástalan műszaki állapotú
tüzelő, fűtő berendezést használjunk,
ezt szakembernek kell beüzemelnie és
javítania. A kémény állapotát előírt
időszakonként – gázüzemű berendezés
esetén két évente, szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén évente – ellenőriztessük. A gázkészüléket (kazán,
bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelő készülék használata,
egy megfelelő eszköz életet menthet.
Ezek azonban nem helyettesítik a
rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!
Az égéstermék-elvezetőkkel, kéményekkel, azok időszakos ellenőrzésével
kapcsolatos kérdésekkel a kéményseprőket a 1818-as kormányzati ügyfélvonali telefonszámon a 9.1. melléken
érhetik el.
Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó vásárlása,
kandalló és minimális légáteresztő
képességű nyílászárók beépítése esetén. Lehetőség szerint használjunk
a lakószobában légbevezetőt, a vizes
helységekben (WC, fürdőszoba, konyha)légelvezetőt, így biztosítható garantáltan a megfelelő mennyiségű és
minőségű levegő. A kazánnal, főként
vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt

ingatlanban a kémények ellenőrzése
mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is (vízkőlerakódás,
biztonsági szelep működőképessége,
csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota
stb.). Mindezeken túl ügyelni kell a
tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk
a megfelelő távolságot a tüzelő, fűtő
berendezés és az éghető anyag között.
A kazán közelében felhalmozott éghető anyagokat távolítsuk el.
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó számon!
Érd, Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2030 Érd, Fehérvári út 79/A.
Tel.: +36-23-524-570;
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

ADVENT 2020
A hagyományos Adventi tartós élelmiszerek, valamint a tisztálkodó és tisztítószerek gyűjtése a járványügyi intézkedések miatt megváltozott.
A Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat Irodáján várjuk az adományokat a Dunaharaszti, Andrássy út 14. szám alatt a következő
időpontokban: hétfőn és kedden 8-18 óra, valamint

BÚCSÚ
Zalán. Homlokpuszi. Apóca. Pacsi.
Bruhaha. Kontra. Tipp-Mix. Niki.
Krusovice. Szabi. Römi. Zene. Foci.
Esküszöm, ez jó. Osszál!
Ez mind Ő volt. Elment.
Elment egy igazi jó ember, egy jó
barát, aki nekünk barát volt, de másoknak apa, nagyapa.
Tudtuk, hogy baj van, csak nem hittük, hogy ekkora. Minden héten a
zsuga fölött beszéltük meg a hét aktualitásait, gondjainkat, örömeinket,
és ezt a heti rutin megszokássá vált.

szerdán és csütörtökön 8-16 óra között.
„Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte szívében,
ne kedvetlenséggel
vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót
szereti…”
(2Kor 9,7)

Nem jó nélküle kártyázni, nevetni,
sörözni, ez már nem ugyan az.
Zaki 78-ban mutatkozott be a Szolnok felnőtt csapatában csatárként.
Játszott még Szegeden, Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen, kipróbálta az idegenlégióskodást Franciaországban. 27 évesen már abbahagyta
az aktív focit 10 éve jött ez a fránya
cukor. Aztán a szív. Aztán a tüdő.
Ami belül nem működött rendesen,
azt kifelé az örök mosollyal, jóindulattal, viccelődéssel pótolta.
Zakar János 61 évet élt. Nagyon hiányzol mindannyiunknak.
Ultis barátok
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Egy cipősdoboznyi
törődés
karácsonyra
Idén a Porsche M5 telephely is részt vesz
a Magyar Református Szeretetszolgálat
Cipősdoboz akciójában.
Ha Ön is szeretné velünk együtt szebbé varázsolni
egy rászoruló gyermek számára az ünnepeket, akkor
pakoljon tele ajándékokkal egy cipősdobozt, írja rá,
milyen nemű és hány éves gyermeknek szánja, és
mi eljuttatjuk neki! Kérjük, tartós és nem törékeny
tárgyakat tegyen a csomagba, melyet december 11-ig
várunk telephelyünkön.
Részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben
vagy a www.porschem5.hu oldalon,
és tegye Ön is szebbé egy gyermek karácsonyát!

Ö N N E L

A U T Ó Z U N K

M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: 421-8100
info@porschem5.hu
www.porschem5.hu

Pest
Buda
Győr
Szeged
Tatabánya
Porsche Centrum Budapest
Bentley Budapest

Az új Arteon és
Arteon Shooting Brake
Technológia és esztétika tökéletes harmóniája
Vége az unalmas autózás korszakának, hiszen az új Arteon és Arteon Shooting Brake elegáns, mégis sportos megjelenése már akkor izgalommal tölti el,
mielőtt beszállna. Innovatív segédrendszerei, vagy éppen lenyűgöző megoldásai pedig az utazás élményét teszik felejthetetlenné.
Az új Arteon és Arteon Shooting Brake modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,9-7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 127-172 g/km.
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak,
a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsik illusztrációk.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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Díjátadó ünnepség

Dunaharaszti MTK Rendkívüli Küldöttgyűlés, díjátadó ünnepség.
2020. szeptember 28-án került megrendezésre a Dunaharaszti Munkás Testedző Kör rendkívüli küldöttgyűlése.
A József Attila Művelődési Házban
megtartott rendezvényen részt vett
Dr. Szalay László polgármester és Hajdu Zsolt a város Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottságának elnöke is.
A program ünnepélyes díjkiosztással
kezdődött.
A 2019-ben elért eredmények alapján
először a szakosztályok legjobb utánpótlás (UP) és felnőtt (FN) sportolóit
szólították.
Asztalitenisz: UP Váradi Gergő,
FN Szép Gábor
Birkózás: UP Kopasz Hanna,

FN Nagy Bence
Karate: UP Fedor Zoltán,
FN Molnár Zita
Kézilabda: UP Farkas Bence,
FN Basky Szabolcs
Kosárlabda: UP Seregély Balázs,
FN Tursics Krisztián
Labdarúgás: UP Hajdu Bálint,
FN Mendebaba Szasa
Sakk: UP Baski Barnabás,
FN dr. Flumbort András
Tenisz: FN Marosi Zsolt,
Ezt követően került átadásra az „Év
sportolója” cím. A díjat Kopasz Hanna birkózó vehette át. A tehetséges
fiatal versenyző a következő eredményeket érte el 2019-ben.
Birkózás: Országos Bajnokság II.
hely, Serdülő Diákolimpia II. hely.

A serdülő válogatott keret tagja, és az
idősebb kadet korosztályban is meghívást kapott a válogatottba.
Sumo: U-16 OB I. hely, Diákolimpia
I. hely, U-14 Sumo EB I. hely, és az
első helyezett sumo csapat tagja.
Ezután az „Év csapata” díjat vehette
át a felnőtt NBI. sakkcsapat.
Az NB I-es csapat közel egy évtizede
szerepel az országos bajnokság legfelsőbb osztályában, ahol az előző szezonban érték el a legjobb eredményt,
az ötödik helyen végeztek.
Csapattagok:
Sadzikowski Daniel, Stevic Hrvoje,
Grigoriants Sergey, Jovanovic Zoran,
Gonda László, Kovacevic Blazimir,
Hoang Thanh Trang, Dr. Flumbort
András, Popovics Ádám, Faragó Iván,
Tompa János, Bálint Vilmos, Papp
Petra, Végh Endre, Bérczes Csaba,
Veszprémi András , Kökény Norbert,
Markos Ádám, Schubert Gyula.

Dunaharaszti Ninják Taekwondo Övvizsga

2020. november 10-én rendeztük meg
Dunaharasztin a Haraszti Ninják
Sport Egyesület negyedik övvizsgáját.
19 tanítványunk teljesítette sikeresen
ezt a nagy megmérettetést.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a járvány után szeptemberben elkezdhettük edzéseinket. Két fő célkitűzésünk
volt az év utolsó felére. Az övvizsgát
és az Országos Magyar Bajnokságot terveztük be, sajnos csak az elsőt sikerült sikeresen teljesítenünk.
Az O.B-t a járvány helyzet miatt
elhalasztották, pedig nagyon készültünk rá, mivel itt Dunaharasztin

rendezte volna meg a Magyar WT
Taekwondo Szövetség. Azt az ígéretet kaptuk, hogy amint újra lehet
sport rendezvényeket szervezni, mihamarabb bepótoljuk a bajnokságot
és nagy reményekkel képviselhetjük
szép kis városunkat. Övvizsgánkat a
szabályok legszigorúbb betartásával
rendeztük meg a ’’kényszer’’ szünet
előtt. Két csoportban tartottuk, hogy
minél kevesebben találkozzanak. Csináltattunk az egyesületünk logójával
ellátott maszkokat is, hogy a tanítványaink minél nagyobb biztonságban
legyenek.
Addig szüneteltetjük a személyes
edzéseinket, amíg nem rendeződik
hazánkban az egészségügyi helyzet.
reméljük ez nem tart sokáig, amen�nyiben hosszabb időre lesz szükség,
átálunk mi is az online oktatásra.
Gratulálunk vizsgázóinknak!
Felkészítők: Szedoglavits Alajosné,
Andrásik Mónika I. dan, Szedoglavits

Alajos IV. dan.
Fehérövre vizsgázottak:
Vuk Zalán, Nagy Inez, Bánházi Benedek, Podámer Liliána, Laukó Márk,
Jenics Balázs
Fehéröv-sárga csíkra vizsgázott:
Kiss Csaba
Sárgaövre vizsgázottak:
ifj. Szedoglavits Alajos
Ágics Miklós, Tizedes Bence,
Türke-Lucska Blanka
Sárgaöv-zöld csíkra vizsgázottak:
Farkas Amira, Kollár Kende , Csomor Bende, Türke-Lucska Ákos, Ráski Zsombor, Csernyava Ágnes, Bajcsi
Henrietta, Simon Benedek

DUNAHARASZTI HÍREK

Dunaharaszti - 2020. december 27

!
K
N
U
T
T
O
T
I
Y
N
G
E
M
Dunaharaszti
,
PIRAMIS Üzle
thá

Több mint 300 féle parfüm
vagy dekorkozmetikai termék

z

25-50%
minimum

kedvezménnyel
2020.11.02-12.31. között

2020-285 Dunaharaszti HIREK 184x273mm_megnyitottunk_k2.indd 1

2020. 11. 23. 13:10:42

ŠKODA

SUV-MODELLEK
BÁRMERRE IS TARTASZ

PRÓBÁLD KI MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!
PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT | +36 1 421 8220
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.

www.porschem5.hu
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A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9–8,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 111–202 g/km.
m.
A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,6–8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120–212 g/km.
m.
A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,0–11,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131–265 g/km.
m.

www.dunaharaszti.hu
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