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Hagyományőrzés, szüreti felvonulás
a Tájházban és emléktábla
koszorúzás a Templomkertben
Képes beszámoló a 20. oldalon
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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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Civilek a civilekért
Aszaló- és befőzőautomatákat adott át a CÖF-CÖKA a Laffert kúria dísztermében a Területi Gondozási
Központnak, a Tomori Pál Cserkészcsapatnak és a Bárka
Alapítványnak
A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány támogatásával
és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége szervezésében
történt adományozó ünnepségen Pánczél Károly ország�gyűlési képviselőt is köszönthettük, aki beszédében kiemelte a helyi kisközösségek hagyományait, értékeit.
Heizler Norbert, a CÖF-CÖKA országos koordinátora és
Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének
elnöke köszöntötték beszédeikben a kedvezményezett intézmények képviselőit. Heizler Norbert a helyben megtermelt gyümölcsök és zöldségek felhasználásának fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy a befőzés,
lekvárkészítés közösségi programmá válhat, a korszerű
konyhatechnikai gépek egyszerűbbé és vidámabbá tehetik a munkát. A munka gyümölcsének pedig együtt
örülhet minden résztvevő - és azok is, akik kedvességből
kaphatnak majd egy-egy üveg házi, tartósítószermentes
finomságot.
Az ünnepségen beszédet mondott dr. Szalay László polgármester, aki a két haraszti civil szervezetet és városunk
időseket ellátó intézményét mutatta be, valamint jelen volt
Lehel Endre és dr. Bereczki Péter alpolgármester is.
Hazay

Cserkészek az Eucharisztikus Kongresszuson
Több mint 500 cserkész vett részt a hazánkban megrendezett 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus szervezésében és szolgálatában, Budapesten.
Minden résztvevő cserkésztestvérem
nevében mondhatom erős fizikai helytállásra volt szükség, de az esemény hatalmas lelki megújulást jelentett számunkra és elfeledtette velünk a test
fáradtságát. A szolgálat szeptember
4-ével kezdődött a Hősök terén, a nyitó szentmise főpróbájával, és tartott
szeptember 12-én délután a záró szentmiséig. Feladatunk volt a biztonság,
a programok időben történő levezetéséhez való hozzájárulás, információszolgáltatás a zarándokok részére, az
étkeztetések során kellő türelemmel
és szeretettel kordonokkal és közvetlenül megoldani, hogy minden zarándok étkezni tudjon, és ott legyen időben az általa kiválasztott előadáson.
Mivel a világ minden tájáról érkeztek
zarándokok és előadók, ezért számukra
tolmácsgépet kellett biztosítani. Több
ezer tolmácsgép kiadásához rendkívül
gyors tempóra, fegyelmezettségre és
figyelemre volt szükségünk a kongres�-

szus teljes ideje alatt. Tettük ezt úgy,
hogy minden előadás időben elkezdődhetett. A programok időkerete talán
hihetetlen, de másodpercre ki voltak
számolva, a televíziós társaságok miatt. Csak egy adalék: Áder János köztársasági elnök úr előadásának utolsó
mondata előtt lekapcsolták a közvetítés folyamát, mert a nemzetközi média
miatt nem fért bele a precízen megszabott időkeretbe. Sok, sok biztonsági
feladatot láttunk el, ezek nem nyilvánosak, de a kongresszus működésében
szükséges és fontos szerepet töltöttek

be, amit felnőtt, életerős cserkészeink hajtottak végre. Fiatal cserkészeik
az áldoztatás menetét gyakorolták be,
vezették az áldoztató atyákat a megfelelő helyre. A kongresszuson történtek
is igazolták, hogy a hit és a hazaszeretet jegyében bármely feladatot, legyen
az egy örvendetes nemzetközi esemény,
vagy akár tűzvész, árvíz, más vészhelyzet, a cserkészet fegyelmezetten és felelősséggel tudja annak megoldását
segíteni.
Ignácz János
paracsnok
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2021. szeptember 27-én munkaterv szerinti, rendes ülést
tartott Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete.
A tanácskozás elején dr. Szalay László polgármester
beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb
eseményeiről, intézkedéseiről:
1. A 26/2021. (III. 1.) számú polgármesteri határozattal
döntés született arról, hogy a gyermekek fogászati szűrését az iskolás korosztályon túl az óvodás korosztályra is
kiterjeszti az Önkormányzat. Az ennek keretében létrejött
feladatellátási- és finanszírozási szerződés módosítását követően Dr. Kopcsányi Veronika fogszakorvos szeptember
hónapban a Szivárvány Óvodába és a Százszorszép Tagóvodába járó közel 300 gyermek fogászati szűrését elvégezte. A
programot folytatni fogjuk.
2. A Hunyadi János Általános Iskola Földvári utcai épületében lévő melegítő konyhájának elavult kazánja végleg meghibásodott, javítása nem lehetséges, a kazáncsere tervezése
és vállalkozói pályáztatása megtörtént, a szerződés alapján
a munkálatok a fűtési szezon megkezdésére várhatóan befejeződnek.
3. A Művelődési Házban a régi, elavult, többször átalakított
kazánok szintén meghibásodtak, üzemképtelenné váltak, a
kazáncserét, és a hőközpont átalakítását megterveztettük, a
kivitelezői pályáztatás folyamatban van, várhatóan a munkálatok a fűtési szezon megkezdésére befejeződnek.

zett tornacsarnok építési engedélyét megkaptuk.
11. A VEKOP-6.1.1.-15-PT1-2016-00076 számú pályázatunk keretében a Kerekerdő Bölcsőde 2019-2020. évi fenntartási jelentését elkészítettük és benyújtottuk.
12. A PM-EUALAPELLATAS-2017/52. pályázatunk keretében a Felnőtt Orvosi Rendelő 2020. évi fenntartási jelentését szintén elkészítettük és benyújtottuk.
13. Megkezdődött a zebrák kiépítése, az idei évben a Rákóczi utcában az iskolánál, a Határ u. – Knézits u. kereszteződésében, a Mindszenty – Arany J. u. kereszteződésében, a
Deák u. – Eötvös u. és Deák u. – Jókai utcák kereszteződésében épülnek meg a gyalogátkelők.
14. A Némedi út környezetének építése az ütemterv szerint
halad, jelenleg a Thököly és a Liszt F. utcai csapadékvíz
elvezetési munkák folynak, a járda és a parkoló építése ezen
a szakaszon befejeződött. II. ütemként a Liszt F. u. és Jedlik Á. u. közötti szakasz munkái is megkezdődtek a csapadékvíz elvezetés kiépítésével. A III. ütem a Toldi utcától a
vasúti aluljáróig a jövő évben (májusig) fog megvalósulni.
15. A ligeti templomkert építése folyamatban van, a várható
befejezése október hónap vége.

4. A Gyermekorvosi Rendelő tetőfelújítására benyújtott
pályázaton 6.936.946,- Ft összegű támogatást nyertünk. A
kivitelezői szerződéskötés folyamatban van.
5. A Hétszínvirág Óvodában elvégeztettük a régebbi beázásokkal - melyek okát már korábban megszüntettük – összefüggő tisztasági festési munkálatokat.

16. Több sikeres nagyrendezvényt bonyolított le az Önkormányzat az elmúlt időszakban, elég csak a Városnapokra,
a Búcsúra, vagy az Omega musicalra utalni. Ezeken nagyon sokan vettek részt, a visszajelzések pozitívak voltak,
köszönöm mindenkinek a munkáját, aki a szervezésben és a
lebonyolításban részt vett.

6. A Szivárvány Óvoda épületeinek homlokzatán lévő faburkolat cseréjére vonatkozóan kidolgoztunk alternatív megoldásokat, a műszakilag és gazdaságilag legkedvezőbb változatra (fahatású trapézlemez) a tervezői költségvetési kiírás
megtörtént, az ehhez kapcsolódó ajánlatkérés folyamatban
van.

A beszámolót a képviselő-testület elfogadta, majd rátértek
a napirendi pontok megtárgyalására. Megalkották az önkormányzati cégek belső szabályzatait, majd döntöttek a
HÉSZ módosításairól. Lehetővé tették, hogy az Evangélikus
Egyház – egy, a szakrális térhez méltó fogadórész megépítésével – megnövelje a templomépítkezés során beépítendő
területet, valamint támogatták a Cooptech Kft. kérelmét,
amely a telephelyük bővítése érdekében kérte a vonatkozó
szabály megváltoztatását.
A képviselők elfogadták az Önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, módosították a költségvetési
rendeletet, a szervezeti és működési szabályzatot, a közbeszerzési ütemtervet, a Víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervet, és a tankerülettel kötött vagyonkezelési megállapodást.
Határoztak egy kisebb, 200 m2 területű ingatlan megvásárlásáról (közút céljára) a Máv-Alsó területen, majd pályázat
kiírásáról döntöttek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetői állására.
A képviselők egyhangú szavazással megbízták Pecznik Gabriellát a Városi Bölcsőde vezetésével az elkövetkező 5 éves
időszakra.
Az ülés utolsó napirendi pontjaként a testület elfogadta a
Területi Gondozási Központ 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

7. A Napsugár Óvodában az elavult, folyamatosan meghibásodó épületgépészeti rendszer javítása kapcsán a háztartási melegvíz hálózat keverő szelepeinek cseréje megtörtént.
8. A Területi Gondozási Központ számára az idősek nappali
ellátását szolgáló, Dunaharaszti Akácfa u. 2./A. sz. alatti
ingatlan átalakítási, felújítási munkái folyamatban vannak.
A várható befejezési határidő október 30. Ezután kezdődhet
meg a használatbavételi eljárás hatósági ügyintézése, mely
várhatóan 30 napon belül lezajlik majd.
9. A Bezerédi Sportpark engedélyezéshez szükséges telekalakítása lezajlott, az engedélyezési tervek utolsó egyeztetése
megtörtént. A tervezett szabadtéri sport- és szabadidőparkhoz kapcsolódó közterületekre vonatkozó kiviteli tervezés
folyamatban van.
10. A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola
– Fő út 268. szám alatti –Tagintézményének területén terve-
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
Nagy Szent Vazul 1700 éve mondja, hogy „csüngjetek a költőkön, mert
azok azt is ki tudják fejezni, amit a
közönséges ember nem képes”, mert
ők intenzívebben vetik bele magukat
a jelenbe: lenyűgözi őket, mindaz, ami
körülöttük van. Mindent megtesznek,
hogy figyelmeztessenek minket erre. Az
egyik legnagyobb magyar költő, Petőfi
Sándor verseit idézve hónapról-hónapra
készülünk bicentenáriumára – sokunk
kedvence a Füstbement terv: „Egész
úton – hazafelé / Azon gondolkodám:
/Miként fogom szólítani /Rég nem látott anyám? /Mit mondok majd először
is/ Kedvest, szépet neki? /Midőn, mely
bölcsőm ringatá,/A kart terjeszti ki.
/S jutott eszembe számtalan /Szebbnél-szebb gondolat, /Mig állni látszék
az idő, /Bár a szekér szaladt. /S a
kis szobába toppanék.../Röpült felém
anyám.../S én csüggtem ajkán... szótlanúl.../Mint a gyümölcs a fán.” (Dunavecse, 1844. április.)
Városbemutató honismereti sétánk ezúttal az 1120 méter hosszú Széchenyi
utcával ismerkedik a Rákóczi-ligeten.
„Nevét a Rákóczi-liget kiépítésekor
1908-ban kapta, és azóta viseli, amely
a vasúttól., a Kandó Kálmán utcából
indul és a Tavasz utcáig tart; közben
hat utca keresztezi. Így a Liget egyik
gyűjtőútja, amely egyúttal talán az
egyik legszebb haraszti utca ebben a
dombról-dombra hullámzó városban:
jellegzetes, panorámás rálátással a
szebbnél-szebb kertekre. A mindös�sze 160 méter hosszú Széchenyi köz
köti össze a Rónay György utcával,
amely a második világháború után
alakult ki.” -írja Dr. Helméczy Mátyás
helytörténész.
230 ÉVE SZÜLETETT a „legnagyobb
magyar”, SZÉCHENYI ISTVÁN gróf
(Bécs 1791. szeptember 21. - Döbling
1860. április 8.). Édesapja, gróf Széchényi Ferenc, korának egyik legkiemelkedőbb hazafija, aki 1802-ben létrehozta a Magyar Nemzeti Múzeumot
és az Országos Széchényi (Nemzeti)
Könyvtárat. Hasonlított rá a fia hazaszeretete, a haladásba vetett hite, áldozatkészsége, akaratereje, s nem utolsósorban gyakorlati alkotásai miatt,
amelyek a magyar történelem kivételes
személyiségévé avatták. Széchenyi István a külhoni és a hazai közállapotok
közötti gazdasági és kulturális különbségeket elemezve ráébredt, hogy
a külföldön már működő és bevált

közintézmények hazai életre hívásán
kell munkálkodnia, így fonódik egybe
nevével a Reformkor. Bár a jobbítást
- önéletrajzi írásai szerint - Zichy Károlyné, Seilern Crescentia grófnő iránt
érzett reménytelennek hit szerelméért
tette, a nemzet az önfeláldozásnak, a
hazaszeretetnek már-már utánozhatatlan, egy heroikus küzdelemnek a
gyümölcseként tekinti, mert Széchenyi
munkásságát csakis grandiózus jelzőkkel lehet illetni! Hihetetlen energiával „fénysebességre” kapcsolta a
gazdaságot, pedig az ellenállás óriási
volt. Meghonosította angliai mintára
Pesten a lóversenyeket, létrehozta az
Első Lótenyésztő Egyesületet, majd
anyagi felajánlásával lerakta a Magyar Tudományos Akadémia alapjait;
a hajózás, a vasút, az utak, és a boksz
– neki köszönhetők, és mind része
mindennapi életünknek ma is. Pesten
megalapította a Nemzeti Kaszinót,
megfelelő színteret biztosítva ezzel a
hazai arisztokrácia társas életének,
amely példaként szolgált a társasági
érintkezés helyszíneként – Harasztin
is működött a Haraszti Casinó a múlt
század első felében. 1830-ban megjelent Hitel című munkája, amelyben
Magyarország polgári átalakulásának
gazdasági-társadalmi programját foglalta össze. Részt vett a Kereskedelmi
Bank alapításában, királyi biztosként
irányította az Al-Duna és a Tisza
szabályozásának hatalmas munkáját;
a balatoni gőzhajózást életre hívta
és nem utolsósorban megépíttette a
Lánchidat. A Gróf Széchenyi Család
Alapítványa a Széchenyi-évre gazdag
programmal, számtalan pályázattal,
méltó ünnepléssel készült.
Ha valakit nem csak a benzin ára
vagy az érvényesülés érdekel, hanem a
múlt-jelen szellemi kincseiből szeretne

meríteni, akkor annak időt kell szakítania az olvasásra. Szívesen ajánlunk
gyűjteményünkből, mert igazán jó olvasnivalót, nem is olyan egyszerű találni.
OLVASTA(D) MÁR – BETTINA
BENTON – WESSENHOFFER ERZSÉBET 2021-es könyvét? A titok súlya című könyv a Bombay kontra Budapest könyv folytatása, melyben India
különös és lenyűgöző világába kalauzol
minket. Anna nyolc éve él Mumbaiban
férjével és népes családjával. Igyekszik
megérteni az ott élő embereket, kultúrájukat és elfogadni szokásaikat. Nyughatatlan természete belesodorja egy titkokkal teli eseménysorozatba. A család
unokahúga Aditi hindu létére beleszeret
egy muszlim fiúba, de sajnos családja
ezt nem nézi jó szemmel. Anna férjének
unokája Priyanka és Aditi segítségért
fordulnak hozzá, ha valaki akkor ő a segítségükre lehet. Sajnos nem lett volna
szabad beavatkoznia, mert egy nagyon
súlyos családi titok lappang a háttérben. Az ezeréves hagyományok által
meghatározott és még ma is érvényes
íratlan szabályok majdnem veszélybe
sodorja őket. Anna férjével Shekarral
is összetűzésbe kerül, nem is gondolja milyen súlyos ez a családi titok. A
21. században nem lenne szabad, hogy
ennyire rátelepedjen a fiatalok szerelmére és házaságuk beteljesülésében a
régi hagyományok és a vallási eltérések. A könyv nagyon eseménydús, teli
izgalmas fordulatokkal, csattanókkal
mutatja a családi titok körüli eseményeket. A haraszti születésű szerzővel
könyvtárunkban OKTÓBER 26-ÁN
18:00-TÓL találkozhatnak, és egyúttal
könyvvásár is lesz.

Sofia Rossi-Carlo Canepa: FELHŐVADÁSZ ÉS EGYÉB ÉRDEKES FOGLALKOZÁSOK A JÖVŐBŐL /Ventus
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képfelvétel 1910-ben készült. A fényképész, a Kossuth Lajos utca páros
oldaláról készítette a felvételt. Szem-

Kiadó, 2021/ Sok gyerek ma már nem
arról álmodik, hogy focista, tűzoltó,
balerina vagy filmsztár lesz…Hanem,
hogy a műanyagvadász megmentheti-e
az óceánokat a szeméttől? Kivághatja-e
a beteg géneket a DNS-szabó? Hogyan
azonosíthatja az ismeretlen vírusokat a
vírusnyomozó? … A jövő érdekes, mindeddig nem létező foglalkozásainak bemutatásával ez a gazdagon illusztrált
könyv szórakoztatva vezet be a legújabb
fejlesztésekbe és kutatási eredményekbe
is. (8+)

43-FÉLE ELŐFIZETETT ÉS 64FÉLE AJÁNDÉKBA KAPOTT FOLYÓIRATOT, magazint járatunk
kedves olvasóinknak, amelyeket kölcsönözhetnek is. A figyelmükbe ajánlunk:
a VILÁGJÁRÓ és a TURISTA – rendszeresen megjelenő természetjáró magazinokat. Néhány cím a hasábokról:
Vadlovak között, Városnézés a vízről,
Az erdész láthatatlan munkája, Vad és
zabolátlan szépség, A Dunakanyar szíve, A püspökszentlászlói arborétum,…
megannyi lehetőség túrázásra.
Robert Matzen: A HOLLAND
LÁNY – Audrey Hepburn a II. világháborúban /Európa Kiadó, 2020/ A
szerző rendkívüli precizitással nyúl a
hollywoodi hírességek életéhez, mert
ez a specialitása és a második világháború bonyolult témája. E különleges
alaposságú s ugyanakkor rendkívül
érdekfeszítő, a történelmi tényekre és
lélektani vonatkozásokra egyszerre figyelő, képgalériákkal is megerősített
könyvek sorában ezúttal Audrey Hep-

Továbbtanulási fórum

burn életének egy szakaszát mutatja
be megrendítően, de érzelgősség nélkül.
Azt az időszakot, amelyet a későbbi színésznő 1939 és 1945 között Hollandiában töltött. Segítőkészsége, és a balett
művészetében már 10 évesen kibontakozó tehetsége gyorsan megnyerte – a
később csaknem a földdel egyenlővé
bombázott Maastricht, amely André
Rieu szülővárosa – lakóinak szívét.
Az akkor még Andriaantje, ingyenes
táncleckéket adott a zsidó származású, orosz balettmesterrel, Winja Marovával. Ezzel próbálták vigasztalni a
kórházban a sebesült, vagy a szüleiket
gyászoló gyerekeket. A háborúval, és
az azt követő éhínséggel függ össze a
színművésznő rendkívüli karcsúsága,
és kivételes empátiája az éhező gyerekek iránt – UNICEF-nagykövetként
éveken keresztül képviselte a Reményt
a harmadik világban. A kötet végén
az archívumban közismert, szépséges
sztárfotókat és amatőr felvételeket
tekinthetünk meg Adriaantje/Audrey
nagyon szerethető alakjáról.
ONLINE KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
ÉRETTSÉGIZŐKNEK HARASZTI
SZÍVÉBEN, a könyvtárban!
MINI GALÉRIA - Dr. Fertőiné Demjén Gertrúd 14. kiállítása tekinthető
meg, most „a Szépségről, amely megláttatja az Optimizmust”. Szeretettel
várjuk az érdeklődőket!
AUTENTIKUS KIEGÉSZÍTÉS a júliusi rejtvény megfejtéséhez: „A fény-

2021. október 7-én 17 órától a Dunaharaszti József
Attila Művelődési Házban a végzős általános iskolás,
illetve 6 vagy 8 osztályos intézményekben továbbtanulni vágyó diákoknak továbbtanulási fórumot szervez a

ben az Apponyi Albert utca vége. A
képen balról a Kölber villa látható.
Címe: Az akkori házszámozás szerint
Kossuth Lajos utca 45. Építtette Kölber Jakab. Kölber Jakab a nagyapám
volt. Az Ő nyaralója látszik a fényképfelvételen. Ma ebben a házban él
és alkot Volker Schwarz festőművész.
Róla, Lehel Endre ugyanezen újság
12. oldalán írt cikket. Kölber György”
Köszönjük!
A SZEPTEMBERI FOTÓN: a régi
Fő út látható, az út végén a katolikus
templommal.
REJTVÉNY – pontosan hol működött a régi fotón látható ligeti teniszpálya?
ISKOLÁSOKNAK - A baleset- és
bűnmegelőzés
jegyében
Nógrádi
Gábor, IBBY Életműdíjas és Janikovszky Éva-díjas író négy gazdagon
illusztrált könyvet ajánl ingyenes letöltésre városunk lakossága részére:
http://bit.ly/nogradi_nyeregb e
http://bit.ly/nogradi_hova_nezel_
papa https://bit.ly/nogradi_idenezekodanezek
http://bit.ly/nogradi_tolvaj_https://nogradi.hu/konyvek/ingyenes/
Nogradi_Gabor_Vigyazz_otthon.
pdf
PROGRAMAJÁNLÓ – október 14.
10:00-12:00 Dühöngő; 16:00-18:00 Játékdélután, október 21. 18:00 találkozás Nényei Pál író-tanár-irodalmárral;
október 26. 18:00 könyvbemutató-könyvvásár Bettina Bentonnal;
október 28. 17:00-19:00 Helytörténeti Klub; Újabb német nemzetiségi
könyvbemutató: november 18. 18:00
Adam Müller-Guttenbrunn: Sváb családregény. Várjuk szeretettel az érdeklődőket!

Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola. Ezen a fórumon bemutatkozik 12-15 környékbeli és budapesti középiskola és egyéni kérdéseikre
is választ kaphatnak az Érdeklődők a továbbtanulással
kapcsolatban.
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Keresztény szemmel
Az egyházbarátságról
Tisztelt Olvasó! Engedje meg, hogy a mostani cikkemet három tételben adjam közre.
Az első. Talán kevesen tudják, hogy Harasztiban az evangélikus közösség még száz éves sincs. A katolikus dominancia
mellett a református közösségek élnek a környéken régebben.
Az evangélikusok 1933-ban alakultak egyházközséggé. Se ingatlanuk, se templomuk nem volt. Egy kis közösség azonban
mert álmodni nagyot. Házhelyet vásároltak a mai Damjanich
utcában. Az államosításig istentiszteleti helyük a Rákóczi iskola Baglyos épületének egyik osztálytermében volt. Amikor
jött az új rezsim ateista ideológiája, nem maradhattak az
állami iskolában. Évekig a református közösség fogadta be
a maroknyi evangélikust. Mintegy négy évtizede megépült a
mostani kis templomunk, amely igazi barátságos lelki otthona lett az evangélikusoknak. Normál vasárnapi rend szerint
jól megférünk az ötvenöt ülőhelyet számláló szakrális térben.
Amint azonban valami kisebb-nagyobb rendezvényünk van,
kicsi a templomunk. „Sajnos” kinőttük. Folyamatban van a
bővítés tervezése, illetve megvalósítása.
Második tétel. A világjárvány miatt nem tudtuk megtartani a szokott időben, Pünkösd vasárnapon a konfirmációt.
Kezdtük megszokni, hogy már semmi nem megy a maga régi
útján. Templombezárás, zoomos istentisztelet, online oktatás, stb. Szeptember ötödikére esett az időpont választás,
tanévnyitó istentisztelet és konfirmációi istentisztelet. Csak

Képek - Festők
Október 29-én a Laffert Kúria kiállító
termében lesz látható a IX. Hargitai
Szalon, a Hargita Megye Tanácsa, a
Hargita Megyei Kulturális Központ
és a Cultura Nostra Egyesület Csíkszereda Megyei Jogú Város támogatásával szervezett képzőművészeti
vándorkiállítás. A szalon idei témája:
RESTART. Előzetesként a katalógus
előszavából idézzük Székedi Ferenc
művészeti író néhány sorát.
„Restart.
Manapság, nyelvektől függetlenül,
talán ez az egyik legelterjedtebb szó
a világon, hiszen ott látni a legtöbb
számítógép valamelyik gombja, billentyűje, ikonja alatt. Ha pedig menetközben frissítések érkeznek a programokhoz, akkor nemsokára megjelenik
egy hosszabb figyelmeztetés is: restart
your computer..., hogy mindaz, ami
eddig változott, amit mindeddig vál-

egy bökkenő volt. Tizenöt fiatal konfirmált, azaz tett ünnepélyesen fogadalmat, hogy hitvalló keresztények lesznek, és
megünneplik életük első úrvacsora vételét. A vezetőség elkezdett „matekozni”. Ennyi fiatal emberemlékezet óta nem
konfirmált még az evangélikus gyülekezetben. Úgy van ez,
hogy kis gyülekezet, nagy öröm, és nagy gond. Ha csak a szülők, keresztszülők, nagyszülők jönnek, akkor se férünk el se
a templomunkban, se az udvaron. Ki maradjon kívül, kinek
mondjuk, hogy sajnos nem fér be…?
Harmadik tétel. Megkérdeztem Faragó Csaba református
lelkipásztor barátomat, befogadnánk-e bennünket egy istentisztelet erejéig. És lássunk csodát, befogadtak. No, bevallom, nem csodálkoztam olyan nagyon. Hogyan is működik
az egyházbarátság, az ökümené? Harasztiban így. Ahol lehet,
segítjük egymást a közös jó ügy érdekében. Mi nem beszélni
akarunk a jó ügyek szolgálatáról, hanem meg is mutatni.
Mindenkinek köszönet mindenért!
Varsányi Ferenc

toztattak, ezután érvényes legyen.
Dehát a Restart nem csupán a számítógépek kulcsszava, hiszen a Covid-okozta világjárvány hullámverésében majd mindenhol és majd minden
témával összekapcsolva megjelenik.
Restart. Nyissanak meg újra a teraszok, kávéházak és vendéglők!
Restart. Indítsuk újra a gazdaságot!
Restart. Utazzunk megint külföldre
üdülni, tanulni, világot látni különösebb korlátozások nélkül!
Restart. Kezdjük újra az iskolákban a
jelenléti oktatást!
Restart. Hadd induljanak újra, immár
közönség előtt, a sportversenyek!
Restart. Legyenek megint koncertek,
kiállítások, író-olvasó találkozók!
Restart. Induljon újra az alkotó munka!
Restart. Lássunk újra neki, fogjunk
megint neki, lendüljünk bele újra!
Ha még el is vétettük a kezdő lépést,
mint néhány sportoló ennek a furcsa,
nézők nélküli, 2021-ben is a 2020-as

évszámot viselő tokiói nyári olimpia
valamelyik futószámában, akkor is
kezdjük újra.
Mert az emberi léttel, viselkedéssel,
magatartással, munkával, bármiféle tevékenységgel együtt jár az örök
újrakezdés lehetősége és belső parancsszava. Azt hiszem, éppen eleget
érveltem ahhoz, hogy minden további
nélkül fogadjuk el annak a magyarázatát, hogy a kilencedik Hargitai szalon közös témájának miért ajánlotta
a képzőművész kurátor, Botár László,
a Restart fogalmának körbejárását, a
munkáknak erre a témára való ráhangolását.”
Lehel
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Merlin Ház – tehetséggondozó központ Dunaharasztiban
“Amit nem tudok megépíteni, azt nem
tudom megérteni sem”
A Merlin Ház évente több városi, térségi rendezvényt szervez informatika,
robotika és természettudományos témakörben. Felkerültek a 2021-es Edison1oo-as listára, melyen 100 olyan
hazai, innovatív és jövőbarát kezdeményezés szerepel, amelyek óvodások és
iskolások jövőbeni kritikus tudását és
kompetenciáját fejleszti az iskolai kereteken túl. Idén szülők jelölték a különböző szervezeteket és szakmai zsűri
választotta ki azt a százat, amely a legjobbnak bizonyult – köztük a haraszti
Merlin Házat.
A különböző képességfejlesztő és tehetséggondozó programot, sőt tábort
is működtető, oktatással és tehetséggondozással foglalkozó szervezet Dunaharasztin, Szigetszentmiklóson és
Budapesten is ismert, 2017-től a Magyar Tehetségsegítő Szövetség (MATEHETSZ) akkreditált, kiváló tehetségközpontja. Részt vettek a MOBIDIK
Utazó Digitális Iskola országos kísérletében, amely a Magyarországi Digitális
Iskola részét is képezi. Az országos tutori hálózat tagjaként közreműködnek
a
“Tehetségek
Magyarországa”
EFOP projektben, és az európai
tehetséghálózat munkájában is.
Személyre szabott, kiscsoportos képzések, korszerű módszerek – STEM!
Miért „mumus” sok gyerek számára
a matematika, a fizika, a kémia vagy
a biológia? Miért jelentkeznek még
mindig kevesen a különböző mérnöki és természettudományos szakokra? Ezen a helyzeten segít a STEM:
egy integrált, gyakorlat és élmény

alapú természettudományos oktatási
módszer, melyet a világ sok országában már kisgyermek kortól sikeresen
alkalmaznak és hiánypótló az itthoni
oktatásban is – olvasható a Merlin honlapján.
„A STEM a természettudományt,
a technológiát, a mérnöki tudományt és a matematikát integráló, élmény alapú oktatási módszer.
Egyszerre több nézőpontból vizsgálja
a környező világot, és elsősorban
a gyakorlati tanulásra helyezi a
hangsúlyt. A STEM oktatás kulcsa
a kritikus gondolkodás, a logikai
elemzés, a kutatás és a projekt
alapú tanulás. A STEM arra
ösztönzi a gyerekeket, hogy bátran
kísérletezzenek, ne féljenek hibázni,
saját tapasztalatokból tanuljanak
a helyes eredmények felismerésének
érdekében. A kísérletezés felébreszti
a gyerekek természetes kíváncsiságát,
szórakoztatóvá teszi a tanulási
folyamatot. A gyakorlati, aktív
tanulás segíti a diákokat, hogy
könnyebben megértsék az iskolában

tanult fogalmakat. Felismerik, hogy a
tanult ismeretek hogyan kapcsolódnak
a világhoz, és hogyan tudják majd
azokat alkalmazni a mindennapi
problémák megoldása során.”
A Merlin Házban 4-5 diákra jut egy oktató, a környezet barátságos és korszerű. A feladatok, projektek során diákok
a csapatmunkához szükséges legfontosabb készségeket is megtanulhatják. A
játszva tanuláson alapuló új módszerek
az iskolai tananyag kiegészítéséhez, mélyebb megértéséhez segítik a diákokat.
A mindennapi életből vett gyakorlatok,
a problémák elemzése és megoldása áll
a foglalkozások fókuszában.
Kiscsoportos műhely foglalkozások 9-18
éveseknek
A játékos műhelyfoglalkozások során
a résztvevők tudása elmélyül, képesek
lesznek a tudományok közötti összefüggések felismerésére és az ismeretek
gyakorlati hasznosítására is. Sikeres
hazai és nemzetközi projekteket keresnek a vezetők, amelyekhez kapcsolódva
a diákok kipróbálhatják a tudásukat,
bővíthetik látókörüket, fejleszthetik a
nyelvtudásukat.
Diák-mentorok
Céljuk, hogy a foglalkozásokat olyan
fiatalok (jellemzően 16 évnél idősebb
diákok) vezessék, akik korábban már
a különböző tanulmányi versenyeken,
vagy tudományos projektekben nyújtott teljesítményükkel bizonyították a
rátermettségüket, szakértelmüket. Az
Európai Tehetségsegítő Hálózat tagjaként folyamatosan kapcsolatban állnak
a tehetséggondozás területén dolgozó
szakemberekkel és a tehetséges diákokkal is. A programokon résztvevő gyerekek közül többen később a Merlin Ház
műhelyeiben fognak különböző foglalkozásokat vezetni, így ahhoz, hogy folyamatosan a legtehetségesebb diákokat
kérhessék fel a mentori munkákra, érdekes, motiváló feladatokat és megfelelő
elismerést is biztosítanak számukra.
A 2021/22-es tanév programjai
Színes, érdekes és színvonalas a paletta, amiből választhatnak az érdeklődő diákok. Az IT Labor azoknak szól,
akik nem tudták még eldönteni, mire is
„specializálódjanak”, így szinte az ös�szes képzésből kapnak egy kis ízelítőt.
A Merlin Kutató Műhelyben a gyerekek megismerhetik, hogyan alakítja a
tudomány, a technológia, a mérnöki tudomány és a matematika a körülöttünk
lévő világot, a STEM módszer a garan-
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cia a tanulás sikerére. A Webprogramozási ismeretek kurzuson a diákok
elsajátítják webes környezetben működő alkalmazások készítését. Megtanulnak csapatban dolgozni és betekintést
nyernek az ehhez szükséges verziókezelő rendszerek működésébe. Phyton,
Javascript, Blokkprogramozási nyelv,
3 D nyomtatás, Arduino és Raspberry
Pi microPC-k építése, programozása
egyaránt szerepel a képzések listájában.
Szeretettel várják a Merlin Házba a
természettudományok iránt érdeklődő diákokat, akik nem elégednek meg
azzal, amit iskolai keretek között tanultak meg, esetleg az iskolában vagy
otthon nincs lehetőségük alaposabban,
korszerű eszközök segítségével elsajá-

Dunaharaszti - 2021. október 9

títani a tananyagot. Azok a gyerekek
is megtalálják a számításukat, akik
szeretnek játszani, játék közben tanulni, és természetesen azok a fiatalok is
megkapják a tudást és tapasztalást,

akik műszaki vagy természettudományos pályán képzelik el a jövőjüket.
Bővebb információ: www.merlinhaz.hu
Forrás: www.merlinhaz.hu
Hazay

30 éves a haraszti Bárka!

„A Bárka a remény jele kíván lenni
egy megosztott világban. Közösség,
amely eltérő szellemi képességű, különböző szociális hátterű, vallású és
kultúrájú emberek szövetségeire alapul. Az egység, a hűség és a kiengesztelődés jelei szeretnénk lenni.”
Az indulásakor országosan egyedülálló, értelmileg sérült felnőttek számára
létrehozott Bárka Alapítvány műhelye nappali ellátást és intézményen

belüli fejlesztő foglalkoztatást biztosít
fogyatékkal és autizmussal élő felnőttek számára, ápoló-gondozó célú lakóotthona pedig 12 fő sérült felnőtt
ember számára nyújt otthont.
A Bárka Alapítvány 30. születésnapjára 2 millió Ft támogatást szavazott
meg a képviselő testület, melyből egy
új, korszerűbb kazánt tudnak vásárolni a Bárka Lakóotthon és Kézműves
Műhely számára. Az ajándékot Hajdu
Zsolt képviselő, az Oktatási-, Művelődési- és Sport Bizottság elnöke adta
át a város nevében augusztus 28-án
szombaton délután a József Attila
Művelődési Házban a jubileumi szüle-

tésnapi ünnepségen, ahol beszédében
a bárka szó eredeti jelentéséről és annak szimbolikájáról beszélt: a bárkának szüksége van a haladását segítő,
iránymutató, vezető erőre.
Isten éltesse sokáig a haraszti Bárkát,
lakóit, munkatársait, segítő barátait
és alapítóit!
https://www.barkaalapitvany.hu/
Hazay

Raktári munkalehetőség!
Szigetszentmiklósi partnerünk
raktárába keresünk jelentkezőket
targoncás, komissiózó, csomagoló és
rakodó pozíciókba.
Állás keresel? Jelentkezz az alábbi
telefonszámon: +36 70 627 7110
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Vidámpark a Napsugár Óvodában
Szép őszi napra virradt a Dunaharaszti Mese Óvoda Napsugár Tagóvoda apraja-nagyja szeptember 18.-án. Már
kora reggel hatalmas sürgés-forgást, készülődést láthatott
az, aki betekintett az udvarra, ahol óvónénik, dadusok, és
még azok családja is rendületlen szorgalommal rendezte
be az „állomáshelyeket”. Egy órával később már boldog
gyerekzsivaj hallatszott mindenhonnan, ami szombat lévén nem volt megszokott jelenség, még egy óvodában sem,
megkezdődött a családi nap.
Az elmúlt 1,5 évben sajnos a járvány miatt többnyire csak
virtuálisan tarthattuk a kapcsolatot a szülőkkel, ezért
azok megújítása érdekében, és az elmaradt rendezvények
kárpótlásaként szerettünk volna egy olyan napot, ahol
újra egymásra talál szülő és pedagógus, és ahol a családok
ismét találkozhatnak, felszabadultan együtt játszhatnak.
A rendezvény „Őszi Játszóház” néven már hagyománnyá
vált óvodánkban, azonban a hétköznapi pár óra helyett
ebben az évben nagyot álmodtunk, és egy egész napos
családi programot szerveztünk.
Nagy segítség volt számunkra, hogy a Szülői Munkaközösség első perctől fogva támogatta a kezdeményezést, és a
megvalósításban is aktívan részt vettek. A Dunaharaszti
Város Képviselő-testületének Oktatási és Sport Bizottsága
által meghirdetett pályázaton nyert összeg lehetővé tette a
költségek egy részének finanszírozását, és megkeresésünkre rengeteg helyi vállalkozás csatlakozott az adományozók
közé. A büfé kínálatán kívül a zsákbamacskák ajándékait,
és a tombola tárgyakat is a rendezvényt támogató cégek,
szülők és az óvoda dolgozói biztosították.
A programok között minden korosztály megtalálhatta a
maga örömét:
- lehetett horgászni és célba dobni, amiért zsákbamacska
jutalmat kaptak a szorgosok;
- a Mosolybirodalom Alapítvány ugrálóváraiban kedvükre
bukfencezhettek a mozgékonyabbak;
- a bátrabbak beülhettek egy igazi rendőrautóba, melyet
a Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya az „Ovizsaru” program keretében biztosított számunkra;
- az íjászat nem csak a gyerekek, de sok apuka örömét is
szolgálta;
- a vidámpark bazárjában az óvónénik által készített,
egyedi alkotásokat vásárolhattak;
- a büfében péksüteményeken és cukrászdai finomságokon kívül házi süteményeket, gyümölcssalátát és sokféle
innivalót is választhattak a felfrissülni vágyók;
- az arcfestés és a csillám „tetoválás” pedig még vidámabbá varázsolta a mosolygós arcokat.
A kis udvaron igazi színpad várta az érdeklődőket, ahol

először balett bemutatót tartott Hommer Csaba csapata,
melyen a kis táncosok mellett megcsodálhattunk egy igazi,
felnőtt balerinát is.
A tánc után az óvoda dolgozói adták elő a Gomba alatt
című mesét élő szereplőkkel, akikben a gyerekek örömmel
ismerték fel óvónénijüket vagy dadusukat.
A színpadi programok zárása délelőtt és délután is a tombolasorsolás volt, ahol összesen 72 ajándék talált gazdára.
Így nem csak élményekkel, de ajándékokkal is gazdagodva
térhettek haza azok, akik ellátogattak ezen a napon a
Napsugár Óvodába.
A rendezvény bevételét a Dunaharaszti Napsugár Óvodáért Alapítvány kapja, amely az intézményben végzett pedagógiai munka megsegítését tűzte ki célul. Az összegből
fejlesztő játékokat, óvodai rendezvényeket finanszírozunk,
valamint szándékunkban áll távlati célként olyan speciális
eszközök beszerzése, melyekkel megkönnyítjük a különleges bánásmódot igénylő gyermekek mindennapi óvodai
életét.
Zupkáné Nyiri Zsófia

INGYENES RUHAOSZTÁS
Október 8-án, 22-én 17.30-18:00 a Dunaharaszti
Karitászházban (Fő út 71) 0-5 éves gyermekeknek
való ruhaneműt osztunk. Felnőtt holmit nem fogadunk el! Szeretettel várjuk az érdeklődőket:
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Októberi vértanúk

Arad, 1849. október hatodika. Ekkor
kezdődött el Julius Haynau, a „bresciai hiéna” vérszomjas leszámolása,
mellyel jócskán túlteljesítette megbízatását. A páratlan kivégzési hullám
egész Európa felháborodását okozta.
A mélyen katolikus Habsburg-ház
pedig jelentős mennyiségű államkötvénnyel jutalmazta a bosszúhadjárat
kegyetlen táborszernagyát.
Köztudott, hogy Aradon, 1849. október 6-án végezték ki a szabadságharc
12 honvéd tábornokát és egy ezredesét, s ugyanezen a napon Pest-Budán
Batthyány Lajos miniszterelnököt. A
tizenhármak mellett több aradi vértanú is volt. Szintén Aradon akasztották fel augusztus 22-én Ormai Norbert ezredest, október 25-én végezték
ki Kazinczy Lajos honvédezredest,
Kazinczy Ferenc fiát. A korábban távollétében 12 év fogházra ítélt Ludwik Hauk osztrák származású honvéd
alezredest 1850. február 19-én akasztották fel. A Világosnál fogságba esett
Lenkey János honvédtábornokot csak
azért nem végeztek ki, mert a per során megbomlott az elméje. A beteg
ember az aradi vár börtönében hunyt
el 1850. február 8-án.
A kivégzéseket kezdetben golyó által hajtották végre, de Haynau magyargyűlölete és a szabadságharc hős
tisztjeinek, főtisztjeinek megaláztatása céljából egyre gyakoribbak
lettek az akasztások. A tábornokok
közül Pöltenberg Ernőt, Török Ignácot, Lahner Györgyöt, Knezich
Károlyt, Nagy-Sándor Józsefet, Leiningen-Westenburg Károlyt, Aulich
Lajost, Damjanich Jánost, Vécsey
Károlyt kötél, Dessewffy Arisztidet,
Lázár Vilmost, Schweidel Józsefet,
Kiss Ernőt „kegyelemből” golyó ál-

tali halálra ítélték. Batthyány Lajos
is csak úgy menekült meg a kötéltől,
hogy előtte egy felesége által becsempészett papírvágó késsel sikertelen öngyilkosságot követett el, így nyaksebe
miatt nem lehetett felakasztani, golyó
által lelte halálát.
A körülményektől függetlenül az aradi tábornokok emelt fővel, büszkén
mentek a halálba. Valószínűleg ez is
hozzájárult, hogy emlékük 172 évvel
később is ilyen élénken él amagyarok
lelkében.
A szájhagyomány által több történet
is fennmaradt a kivégzésről. Ezek szerint a kivégzőosztag Kiss Ernőt csak a
vállán találta el, az altábornagy térdre esett, mire egy katona odarohant,
a fülébe dugta a puska csövét, s lelőtte. Damjanich Tábornok törött lába
miatt szekéren érkezett az akasztásra,
az úton végig szivarozott. A bitó alatt
pedig rászólt a hóhérra: „Vigyázz fat�tyú föl ne borzold a szakállamat!”
Török Ignácnak október 6-án volt az
54. születésnapja. Amikor a bitófa alá
vezették, szívroham végzett vele. Ettől függetlenül az ítéletet szerint őt is
felakasztották.
Vécsey Károly volt az utolsó, így neki
végig kellett néznie bajtársai kínhalálát. Sorstragédiája, hogy kivégzéséhez
maga az édesapja is hozzájárult: levélben kérte a hadbíróságtól a legsúlyosabb büntetést fia számára. A történészek által meg nem erősített anekdota
szerint, mivel már nem volt kitől elbúcsúznia, Vécsey odament a bitófán
élettelenül lógó Damjanich János tábornokhoz, akivel köztudottan haragban volt, és megcsókolta a kezét.
A vértanúk emlékének megőrzéséről
Szabó Zoltán muzeológus, néprajzkutató így írt:

„Az aradi vértanúk kultuszának történetét mindjárt a kivégzés napjával
kell kezdenünk, hiszen – a szemtanúk elbeszélése alapján – már egy-két
órával a kivégzéseket követően a nép
roppant tömegekben zarándokolt arra
a helyre, melyet a zsarnokság ’Golgothává avatott’. Mindenki sírt, imádkozott, és ezen a napon minden boltot,
nyilvános helységet bezártak. ’Az aradi vértanúk’ című ponyvafüzet szerint
már a kivégzés napján kezdetét vette
az áldozatok tárgyi hagyatékának
gyűjtése. Az egyre szélesebbre
dagadó országos kegyelet hihetetlen
bőségben termelte a másodlagos
emlékeztetőket, amelyek terjesztésénél
már az üzleti szempontok sem
hiányoztak. Sokszorosított formában
számtalan kő- és olajnyomat került
a piacokra, vásárokra, amelyekből
még napjainkban is találunk jó
néhányat a lakószobák falain. Például
Thorma János: ’Az aradi vértanuk’
című festményét a nagyközönség
előbb ismerhette meg sokszorosított
olajnyomatos
formában,
mint
eredetiben, hiszen politikai okokból
csak 1905-ben állították ki. A
kőnyomatok közül Gerhart Henrik:
’Az aradi vértanuk’ című nyomata
vált
a
legnépszerűbbé,
amit
természetesen Bécsben nyomtattak.
A nyomtatott emléklapok hatására
a népművészetben is fellelhetők
a vértanúhalált halt tábornokok
ábrázolásai.
Ezek
közül
külön
kiemelkednek azok a Veszprém
megyében készült díszbotok, ahol
a pásztorfaragások hagyományos
technikájával, a kőnyomatos képek
másolásával
több
változatban
készítettek a dísz- és sétabotokat.
[…] … a Csepel-szigeten található Tö-
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kölön az 1930-as években egy újonnan épült háromosztatú
lakóház udvari frontján, a tornácon, másik három kép társaságában a ház rác (horvát) nemzetiségű lakói az aradi
13 vértanút is megrendelték attól a vándorfestőtől, aki a
vidéket járta. A mester több hónapon keresztül bentlakásosan végezte a munkát, ami már akkor is komoly kiadást
jelentett. Tökölön főként katolikus vallású rác (horvát) népesség él. A két világháború között alakult egy kiváló
férfikórus, ami napjainkig működik a faluban. A rác kórus
tagjai az 1930-as, 1940-es években október 6-án a fent említett lakóház udvarán a falfestmény előtt énekelték el az
aradi vértanúk nótáját, természetesen magyar nyelven.”
A kutatások adatai szerint a magyar szabadságharc leverését követően 128 főt végeztek ki, többszáz tisztet ítéltek
vár- és sáncfogságra, ahol gyakori volt a lábra kovácsolt
vasbilincsek állandó viselése. A magyar honvédek közül
büntetésül mintegy 40-50 ezer főt soroztak be a császári
seregbe. Amnesztia, a büntetésből való szabadulás a legtöbb esetben csak a kiegyezés után válhatott valóra.
Róluk, vértanúinkról emlékezünk minden október 6-án.
„Hatodikán, hatkor a Petőfi szobornál!”

Egy kis érdekesség a „bresciai hiénáról”
Haynaut Itáliában, az olasz szabadságharcosok ellen
1849 áprilisában elkövetett kegyetlenkedéseiről nevezték el
„bresciai hiénának”. Az osztrák önkényuralom ellen föllázadt Brescia elfoglalása után brutálisan üldözte a felkelés
résztvevőit. Hősies ellenállásáért a város a Leonessa d’Italia (Olaszország oroszlánnője) nevet kapta.
Itáliai működése után a magyarországi felkelés leverését
és a megtorlást is rábízták. 1849. május 30-án kinevezték Ludwig von Welden császári és királyi táborszernagy
helyére az Itálián kívüli császári haderők főparancsnokává,
mert amikor Welden megtudta, hogy Haynaut az ő segédtisztjévé nevezzék ki, lemondott. Haynau különös kegyetlensége végül császár számára is kényelmetlenné vált, így
1850. július 8-án a visszahívta őt a magyarországi csapatok éléről Leváltásakor Radetzky tábornagy ezt mondta
róla: „Haynau olyan, mint egy borotva: mihelyt elvégezte
dolgát, tokba kell tenni”.
Az obsitos táborszernagy a megtorlásért kapott 200 ezer
pengő forint jutalompénzén a szatmári Nagygécen és
Kisszekeresen szerzett birtokot és ott élt békés földbirtokosként.
Haynau 1853. március 14-én az 1848-as pesti forradalom évfordulójának előestéjén Bécsben halt meg agyvérzésben, ahol barátaival az észak-itáliai felkelés
leverését ünnepelte. Az osztrák utókor carrarai márványból faragott életnagyságú szobrot állított emlékére
a bécsi Hadtörténeti Múzeum Hadvezérek csarnokában.
Londonban egészen más emléket állítottak a vérszomjas
osztráknak, akinek személyét Európa-szerte általános közutálat kísérte. Ezt bizonyítja, hogy nyugdíjazása után egy
angliai utazása során, Londonban egy munkásgyűlés két
magyar résztvevője felismerte és megverte, a híradások
szerint az „Ezt Aradért kapod!” felkiáltások közben. A
brit fővárosban ma is emléktábla hirdeti azt a helyet, ahol
Haynaut az „osztrák mészárost” és kísérőit megverték a
sörgyári munkások.
Gáll
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INGYENES ANYAJEGYSZŰRÉS

FELHÍVÁS INGYENES PROSZTATASZŰRÉSRE!
A korábbi évekhez hasonlóan, a Városi Önkormányzat
idén ősszel is lefolytatja a dunaharaszti férfi lakosok
ingyenes prosztataszűrését.
A szűrővizsgálatokat Dr. Török Péter urológus főorvos
végzi el az Önkormányzat megbízásából a Damjanich u.
32. sz. alatti felnőtt orvosi rendelőben. 2021. október
5-én, október 12-én és október 19-én 17 órától.
A rendelőben sorszámok lesznek kihelyezve, tekintve, hogy
vizsgálatonként - a biztonsági előírások betartása mellett maximum 15 főt tud fogadni a főorvos úr.
Maszk viselése kötelező!
A várakozás az emeleti rendelő előterében lesz megoldva.
Emlékeztetőül: a korábbi szűrések alkalmával a 10%-ot
meghaladta azok aránya, akiknél elváltozás derült ki, és
további vizsgálatok váltak szükségessé; ez is igazolja a szűrések jelentőségét, fontosságát.
Kérjük tehát városunk férfilakosságát, különösen a 45 év
feletti korosztályokba tartozókat, saját egészségük érdekében egy évben egyszer feltétlenül vegyenek részt a
szűrővizsgálaton!

Az önkormányzat az idén ismét megszervezi 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 Ön gyorsan növekvő, színét változtató, vérző anyajegyet tapasztal magán, vagy csak szeretné anyajegyeit megnézetni, jöjjön el a vizsgálatra!
A szűrésre a Damjanich u. 32. sz alatti felújított orvosi
rendelőben kerül sor, a vizsgálatokat Dr. Sas Andrea Barbara bőrgyógyász szakorvos végzi el.
Vizsgálati időpontok:
2021. október 22-én 13:00 órától - 16:00 óráig
2021. október 28-án 9:00 órától - 12:00 óráig
2021. október 30-án 9:00 órától 12:00 óráig
2021. november 5-én 13:00 órától 16 óráig
Bejelentkezési időpontok:
2021. október 13-án 14:00 órától 16:00 óráig
2021. október 15-én 14:00 órától 16:00 óráig
a 70/796-8363-as számon, ahol Leimetter Erika asszisztens várja a hívásokat .
Ezen a vizsgálaton a dunaharaszti állandó lakcímmel rendelkező felnőtt lakosok vehetnek részt!
Maszk viselése kötelező!
Kérjük, vegyék igénybe ezeket a lehetőségeket!
Dr. Bereczki Sándor Péter

A szorgalom és a kitartás gyümölcse
Szalai Fanni aranyérmet nyert az
Olimpiai Reménységek Versenyén
Lengyelországban
2021. augusztus 29-én rendezték meg a
lengyelországi Bialystokban az Olimpiai Reménységek Versenyét triatlonban,
ahol a Dunaharasztiban lakó és tanuló
Szalai Fanni a Team Újbuda versenyzője aranyérmet nyert egyéniben és csapatban is. Igazi megmérettetés volt ez
számára, hiszen először volt a magyar
utánpótlás-válogatott tagja, és az első
nemzetközi versenye volt.
Mondanál pár szót a versenyről?
Nagyon izgultam először is, alig tudtam
már aludni a versenyt megelőző napon.
A körülmények nem túl ideálisak voltak, hiszen 400 métert kellett úszni a 17
fokos vízben, majd 10 kilométert kerékpározni és a végén még 2500 métert futni. Szerencsére az előző napok esőzései
után a verseny közben kisütött a nap,
így az valamennyire segítette az atlétákat. Úszásban szép előnyt harcoltam ki,
a neoprén ruhát is könnyen le tudtam
venni, majd a kerékpározásban egyik
magyar csapatársammal és egy cseh
lánnyal elszöktünk a mezőnytől, hogy
további előnyt harcoljuk ki és meglegyen a magyar csapat arany is. Bringa

után a sisakot ledobva, és cipőt felhúzva
jött a kedvenc számom a futás, ahol tovább tudtam növelni az előnyömet, és
sikerült elhoznom az aranyat. Leírhatatlan boldogságot éreztem a célban, mert
ez volt az első nemzetközi megmérettetésem triatlonban, de volt már ilyen
tapasztalatom, hiszen atlétikában már
egyszer nyertem Lengyelországban.
Melyik győzelmedre vagy a legbüszkébb 2021-ben?
Talán a legutóbbi lengyel versenyre,
ahol egy nemzetközi mezőnyben is győzni tudtam, de a magyar bajnokságban
is meg tudtam őrizni a veretlenségemet.
Megemlíteném még a zalaegerszegi versenyt is, ahol a húgom is megszerezte az
első aranyérmét.
Hány versenyen indultál 2021-ben?
16 versenyen indultam különböző sportágakban (triatlon, öttusa, atlétika) és
mindegyiket megnyertem, de igazán
büszke vagyok arra is, hogy 2 000 méteren, síkfutásban új korosztályos magyar
csúcsot állítottam fel.
Hogyan tovább 2022-ben?
Már nagyon várom, hogy leteljen a 3
hét pihenő, és utána ismét kezdődjenek
az edzések. Jövőre már hosszabb táv vár
rám triatlonban, de nagyon szeretnék is-

mét nemzetközi versenyeken is indulni,
és megőrizni Magyarországon a veretlenségemet.
Mennyi időd marad tanulásra en�nyi edzés és verseny mellett?
Nem sok, de tanáraim és szüleim nagyon sokat segítenek, így ismét kitűnő
bizonyítványnak örülhettem az év végén, illetve már második alkalommal
kaptam meg a Magyarország jó tanulója – jó sportolója címet, és nagyon büszke vagyok arra is, hogy a Dunaharaszti
Önkormányzat már 2 éve támogat ösztöndíjjal.
Czompa Gyula
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Szeptember végén

Haraszti MagyarTáncház
172 éve annak, hogy nagy költőnk, Petőfi Sándor leírta
utolsó versét. Az ő emlékének tiszteletére a Petőfi Liget
Baráti Kör ebben az évben is, immár nyolcadik alkalommal megrendezte szeptember végi szavalóversenyét. A jelentkezők száma évről-évre nő, idén már 57 szavaló mérte
össze tudását, s nem csupán harasztiak, de a határon túlról, a Vajdaságból is érkeztek lelkes versenyzők.
Kücsön Sándor, a baráti kör elnökének megnyitója után
57 verset hallgathatott meg a zsűri és a hallgatóság,
és mindenki úgy érezhette, hogy emlékezetes délutánt
töltött a kultúrházban. Az eredményhirdetés után,
a hagyományoknak megfelelően a fiatalon elhunyt
forradalmár és költő szobrának koszorúzásával zárták az
eseményt a résztvevők.
A verseny végeredménye korosztályok szerint:
Alsó tagozat, 1.-2. osztály
Kiemelt különdíj: Kardos Berián, különdíj: Kapusi Antónia, Erdélyi Zoé Laura, Kapusi Léna
Alsó tagozat, 3.-4. osztály
1.Busi Emil, 2.Berencsi Izabella, 3.Borbély Viktória
Különdíj: Müller Zsófia, Takács Júlia
Felső tagozat, 5.-6. osztály
1.Kovács Abigél, 2.Hague dóra, 3.Takács Dóra
Felső tagozat, 7.-8. osztály
1.Berencsi Bence, 2.Lőrincz András,3.Bárkányi Patrik
Különdíj: Adamcsik Fruzsina
Gimnázium, 9.-10. osztály
1.Rácz Péter, 2.Pál Ervin Szilárd,3.Hague Róbert
Különdíj: Ladjánszky Lilla
Gimnázium, 11.-12. osztály
1.Rádi Noémi Anna,2.Varga Orsolya, 3.Bodor Liliána
Különdíj: Schneider Richárd
Felnőttek
1.Tóth András, 2.Bálint Lukács Mónika, 3.Veres László

A Művelődési Házban, jó idő esetén a Művelődési Ház udvarán

Október 17-én
vasárnap délután 15 órakor

A járványügyi szabályok szigorodásával ez változhat.
naprakész információk a facebook oldalon. Moldvai,
valamint magyarországi és erdélyi táncok, tanítással!
Játszik Vizeli Bálint és zenekara, és a Csenderítők
Belépés: felnőtteknek 500.- Ft/fő, becsületkasszával
További információk, és képek a Haraszti Magyar
Táncház FB oldalunkon
Gyertek egyedül, párban, családdal..., tánc lesz, jó lesz!

Magyar Tánc oktatás gyerekenek

Várjuk a magyar néptánc iránt érdeklődő 3-14 éves
korú gyermekeket folyamatos csatlakozással a Dunaharaszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban
(Erzsébet u.21.).
Dunaharaszti Néptáncműhely
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása,
cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes
cseréje és fedése

dő
Ács tetőfe
terek
s
e
m
s
bádogo

06-30/919-4694

nikával.
Alpintech árak!
ő
z
Kedve
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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

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel
köszöntjük
a

90 éves

Surányi Pálnét

2021. augusztusban elhunytak neve és életkora

Kedvesek!

Andó Zoltán		
élt 56 évet
Bencsik Mihály				
élt 70 évet (áprilisban hunyt el)
Dedeo Tibor Endre
élt 76 évet
Donáth Józsefné
élt 89 évet
Fleisz István		
élt 69 évet
Fülöp Mihály István
élt 65 évet
Hamar István		
élt 68 évet
Hegyi Mihály Ferencné élt 84 évet
Holové János Jenő
élt 59 évet
Mészárosné dr. Ferencz Judit		
élt 80 évet
Pásztor György		
élt 56 évet
Solymosi Lászlóné
élt 87 évet
Szabó Ferenc		
élt 58 évet
Sztankovics Józsefné
élt 83 évet
Ulbert Ádámné		
élt 83 évet

Kiss Csongor		
Szijjártó Lili		
Koncz Boglárka Edit
Varsányi István Gergely
Takács-Pákozdi Noel
Farkas Emília		
Kövér Zselyke Eszter
Módis Rebeka
Szalay Miron		
Varga Dénes		
Deák Olivér		
Ihász Amira		
Marosvári Gábor
Hernáczki Szabolcs
Túróczi Kristóf		
Mocsel Lenke		
Németi Naomi		
Ruzsics József Gergely
Tellis Laura Elizabet
Czinó Levente		
Jakab Zara Amilla
Horváth Hanga		

2021. augusztusban
születettek névsora

A Dunaharaszti Városi Köztemető halottak napi nyitvatartási rendje:
NAGYKAPU NYITVA TARTÁSA:
– 2021. október 23. – 29. -ig 8.00-16.00 óráig
– 2021. október 30. – november 01. -ig 8.00-17.00 óráig
TEMETŐ IRODA NYITVA TARTÁSA:
– 2021. október 25-28. -ig a megszokott nyitvatartás szerint
– 2021. október 29-én (Péntek) 8.00-16.00 óráig
– 2021. október 30-án (Szombat) 8.00-17.00 óráig
– 2021. október 31-én (Vasárnap) 8.00-17.00 óráig
– 2021. november 01-én (Hétfő) 8.00-17.00 óráig
TEMETŐ IRODA TELEFONSZÁMA:
0624-470-332, 0670-379-7117

08. 03.
08. 03.
08. 04.
08. 04.
08. 09.
08. 11.
08. 11.
08. 11.
08. 11.
08. 11.
08. 12.
08. 13.
08. 14.
08. 15.
08. 19.
08. 23.
08. 24.
08. 27.
08. 27.
08. 28.
08. 29.
08. 31.
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Mozgásfejlesztés
Képességfejlesztés
Pszichológiai tanácsadás
Logopédia
Felmérések
Felzárkóztatás
Terápiák
Szabadidős foglalkozások
részletes info:

www.bagolyzug.hu

Dunaharaszti,

Erzsébet u. 23-25.
www.facebook.com/Bagolyzug
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2019 után újra lehetőségünk volt
megünnepelni a város születésnapját
és városunk lakói éltek is ezzel a lehetőséggel.
Képes riportunk az eseményről a teljesség igénye nélkül.
Foto: Mina és Végvári Tibor

Néptáncosok színes forgataga a színpadon

DUNAHARASZTI HÍREK

Tátrai Tibor és az Aki Mer zenekar
Dr. Szalay László menynyitja az ünnepet

Sugarloaf Muri Enikőve

Geszti Péter

Függöny a lecsófőző
versenyen
Kolompos show a színpadon és a színpad előtt

Zenél, mókázik a „KÉK KATICA”

Ismét nagy siker volt a Retróbuszt

Fenyő Miklós

A Jerusalema a téren lévőket is megmozgatta

Gólyalábasok és kurtalábúak
Örömtánc a Táncházbant

Futóverseny minden mennyiségben

Kézművesek portékái
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V
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15. Dal Délután Dunaharasztin

2021. október 9. (szombat) 15:00 óra József Attila Művelődési Ház
SZTÁRVENDÉG: Dévai Nagy Kamilla

L

FELLÉPŐ MŰVÉSZEK: HARASZTI MÁKVIRÁGOK és NAPFÉNY TÁNCCSOPORT
ÉNEKESEK: REGIÁN MELINDA és DOBOS ZSOLT
Magyar Dal és Zenebarát Kör tagjai: SIPOS D. ZSUZSANNA és MOLNÁR KATALIN
valamint PELSŐCZI GERGŐ, LUKÁCS KATICA és TONY
Az énekeseket kiséri: Nyári Tamás és zenekara
Műsorvezető: Kristály Mátyás
A rendezvény fővédnöke: Dr. Szalay László Polgármester
Fő támogatóink: Dunaharaszti Város Önkormányzata, József Attila Művelődési Ház,
KiSDuNa TV, Lineál Bt., Dabas Rádió, Flóra-Market
Belépés díjtalan, adományt elfogadunk.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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A Liptódi tábor…
…a tavalyi évhez hasonlóan
2021 sem volt egyszerű.
A vírushelyzet miatt kimaradtak fellépéseink és attól féltünk, hogy az idei
tánctáborunknak búcsút kell mondanunk.
A körülmények azonban javultak, úgy
tűnik a szerencse a mi oldalunkon állt.
Liptód kapui idén is nyitva álltak előttünk a Haraszti Fiatal Svábok Egyesületének táncosai előtt. Július 12-én
reggel útnak indultunk és ebédre már
meg is érkeztünk Liptódra. A zökkenőmentes utazás után beköltöztünk
szállásunkra a Jómadár vendégházba.
Igaz az utazás kitette az első napunk
nagyrészét, de a táncpróbák már ezen
a napon el is kezdődtek. 1 év után újra
a művelődési ház termében állhattunk
és táncolhattunk. A táncpróbáinkat
Gölcz Mira és tánctanárunk Kindlinger József tartották. A próbákon
nemcsak az eddigi táncainkat gyakorolhattuk, hanem egy új koreográfiát is
tökéletesíthettünk. A táncpróbák után
énekórára is sor kerülhetett. Gölcz
Mira és Sax Norbert vezetésével különböző német dalokat tanulhattunk
meg. Amikor éppen nem énekeltünk,
vagy táncoltunk, előadásokat hallgathattunk egyesületünk vezetőjétől Zwick Andrástól. Az előadások a
magyar-német kisebbségről, tánckultúráról és a zenéről szóltak. A tábori
menük idén is nagyon finomak voltak
és még lehetőséget is kaphattunk arra,
hogy kipróbáljuk a tészta dagasztást
és rétessütést. Az idei tábor alatt csapatversenyeket is rendeztünk. A játékos vetélkedőket vacsora után tartot-

tuk a szállás melletti focipályán.
De mit érne a tábor szabadidő nélkül?
Esti szabadidőnket játékokkal töltöttük. Voltak, akik röplabdáztak, mások
pedig fociztak. Az idei táborban egyeseknél még a gördeszka is előkerült.
Nem maradhattak ki a közös filmnézések és a társasjátékok sem. Napjaink
igazán élménydúsak voltak. Hosszú

hetek, hónapok után ismételten felszabadult és vidám hangulatban telt el a
hét. A sok táncpróba mellett persze
szorítottunk időt egy kis kikapcsolódásnak is. Pénteken ellátogattunk a
Siklósi Termálfürdőbe, ahol napozással
és strandolással töltöttük a napot. A
bátrabbak pedig bemerészkedtek a 90
fokos orosz szaunaházba is. Szombaton
eljött a tábor utolsó estéje, amit egy
saját szervezésű polkapartival zártunk.
Vasárnap búcsút kellett intenünk Liptódnak és a tábornak, de mindannyian
sok pozitív élménnyel térhettünk haza.
Köszönjük Zwick Andrásnak a szervezést, Kindlinger Józsefnek, Gölcz Mirának és Sax Norbertnek a tánc-és énekórákat a Markesz családnak a szállást
és az ízletes ételeket. Itt szeretnénk
köszönetet mondani a Bethlen Gábor
Alapnak valamint a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az
anyagi támogatásért.
Ágics Bernadett

Hosszú böjt után egy mozgalmas nyár

Valamennyi társadalmi szervezetet,
így minket is, ha átvitt értelemben,
de levert a vírus a lábunkról. 2020ban farsangi bál után már csak egy
táncpróba lehetett, majd egy kis nyári

nyitás pont a táborra volt elég, majd
novembertől ismét zárás és csend. Mit
lehet ilyenkor tenni, hogyan lehet táncosokban, tánccsoportokban a lelket
tartani? Az ifjúsági csoport táncok-

tatója Kindlinger József indított egy
kihívást, hagyományőrzés otthon címen, amit átvett szinte valamennyi
környékbeli német együttes. Volt aki
zenélt, kalácsot sütött, szólót táncolt,
vagy más nem lévén, egy görgős állványból kreált táncpartnert. A Csoóri
Sándor Alap és a Baden Württemberg
International pályázatainak a segítségével kiegészítettük a ruhatárunkat,
a fiúk új csizmákat, zekéket kaptak,
a lányok cipőket és hímzett mellényeket. Kísérő zenekarunknak a Haraster
Dorfmusiknak ezekből a forrásokból
jutott új hangszerekre és mellények-
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re. Ezeknek a pályázatoknak a lebonyolításában nagy segítségünkre volt
a Dunaharaszti Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Heimatland Harast Alapítvány. Február végén túráztunk egy nagyot a Budai hegyekben,
hogy legyen némi közösségi együttlét.
Április végén a népviselet napjára készítettünk sok képet a tájházban. Májusban végre elkezdhettünk próbálni,
folytathattuk az új koreográfiánk, az
Aus Alter Zeit (Régi időkből) csiszolását. Május 15.-én a kis táncosainkkal a
Kleine Rosinen-nel csendben mentünk
a Duna partra gyertyákat úsztatni
Nepomuki Szt. János napján. A nyári fellépések sorát is a Kleine Rosinen
nyitotta meg június 13.-án Vecsésen,
majd 20.-án itthon Harasztin lépett fel
mindkét csoport.
Július 10.-én Ráckevére volt hivatalos az ifjúsági csoport az Országos
Nemzetiségi Fesztiválra, majd 12.-én
következett a csoport nyári tánctábora Liptódon, Baranya megyében. Új
tánc begyakorlása, régiek csiszolása
Kindlinger Józseffel, Gölcz Mirával,
daltanulás Sax Norberttel, népismeret
történelem Zwick Andrással, rétes- és
lepénysütés, játékok, strand tarkították a napirendet.
Az Ifjak hazaérkezése után indult a
gyermekcsoport napközis tábora a tájházban Rötzer Viki szervezésében. Itt
is tánc tanulás és kézműveskedés Gá-

bor Pálmával és Kaltenecker Tímeával
volt a nagy blokk, mellette éneklés
Hommer Zsuzsával, és isteni Wuchtli
sütése Rábenspeck Erzsi nénivel.
Augusztus 15 és 21. között néhány tagunknak lehetősége volt Ausztriában,
a Karintiai Néptáncszövetség néptánc
és népzenei táborán részt venni. A
Turnersee partján tartott eseményen a
helyi táncok és dalok elsajátítása mellett volt sok lehetőség a kikapcsolódásra is. Egyik este pedig mi tanítottuk a
saját táncainkat és énekeinket a vendéglátóknak.
Augusztus 21.-én a Haraster Dorfmusik zenekar adott sikeres koncertet Szigetszentmártonban a Lohr Kapelle 25
éves jubileumán. Augusztus 28.-án a
Magyarországi Német Ének-, Zene- és

Tánckarok Országos Tanácsa Ifjúsági
Találkozóján vettünk részt Taksonyban, majd a nyári sorozat zárásaként a
Laffert Kúriában a Haraster Dorfmusik koncertjén léptünk fel.
Örömmel vesszük, ha akad jelentkező a csoportjainkba. minden csapat
a Mannheim Squash Klubban próbál
(Dunaharaszti, Ady E. u. 2.)
Mini csoport
(óvodások) szerdán 16.00-17.00
Kleine Rosinen
(alsósok) pénteken 18.00- 19.00
(felsősök) pénteken 19.00-20.00
Ifjúsági csoport
pénteken 20.00-22.00
Zwick András

Szüreti hagyományok, must, bor, vidámság a Tájházban

Foto: Mannheim Zsófi
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A Laffert Kúria Októberi kínálatából
Október 10. 17:30 Balázs Elemér
Group - jazz est
Október 13. szerda 18:00 Az ikon története Szentiványi Attila Ikonfestő
multimédiás előadása
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A legrövidebb út az egyediséghez
Azonnal elvihető T-Cross modellek
2.99% THM-mel
Most készletről!

Az ajánlat 2021. július 1-től 2021. december 31-ig, de legfeljebb 200 darab átadott gépjárműre érvényes. A Porsche Finance Zrt. változó kamatozású, forint alapú, zártvégű pénzügyi lízing ajánlata tájékoztató jellegű, a Finanszírozó részéről kötelezettségvállalást nem jelent. A Referencia THM meghatározása
az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A lízingdíj
nagysága csak a Referencia kamatláb (3 havi BUBOR) változásának függvényében módosulhat. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya alatt kötelező, költsége a Lízingbe vevőt terheli. A biztosítási
díj mértéke az ajánlat kiadásakor nem ismert, az ajánlatban szereplő THM számításakor a biztosítási díj
nem került figyelembe vételre. A Porsche Hungaria Kft. a finanszírozás közvetítőjeként a Porsche Finance Zrt. képviseletében jár el.
A T-Cross modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,8-6,2 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 132-140 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel
kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem
egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai
jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsik illusztrációk, extra felszereltséget tartalmazhatnak.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

