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

dő
Ács tetőfeesterek
bádogos m

06-30/919-4694

nikával.
Alpintech árak!
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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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Színházi előadás a József Attila Művelődési Házban
A Terembura Amatőr Színtársulat, a pandémia okozta
helyzet miatt, nagy szünet után ismét munkába állt. Nem
is akármilyen darabbal térnek vissza. Tasnádi István Finitoja, egy tapasztalt színésznek is kihívás, hiszen e kortárs
magyar dráma Moliére korabeli verselésben íródott, kevés
teret adván az előadónak az improvizálásra. A társulatnak ez a negyedik műve, amit feldolgoztak és közönség elé
visznek. Elmondásuk szerint hasznukra fordították a nagy
szünetet. Lehetőségük volt a szöveg tanulásra, a karakterek jellemének kidolgozására. A dalokat stúdióban énekelték fel a színészek, és a zenei anyag elkészítésére is nagy
fókusz került. Mindemellett a kultúrára kiéhezett közönség
már alig várta, hogy újra megtölthesse a nézőteret.
A darab teljesen mai történet egy megkeseredett férfiról,
aki elvesztette munkáját, a házassága sem okoz már örömet az életében, így arra az elhatározásra jut, hogy végez
magával a budiban. A hír hallatán, persze csak úgy özönlenek a haszonlesők, akik magukénak akarják tudni Gáspár
halálát. A csöppet sem amatőrnek látszó társulat olyan�nyira profi munkát végez, hogy hangos kacagással telik
meg a terem, a végén pedig szűnni nem akaró vastapssal
köszönte meg a közönség a csodás estét.
Végez magával főhősünk? Vagy talál valamit, amiért érdemes e földi létet tovább folytatnia? Önök is kideríthetik,
ha megnézik a darabot.
Csikós Edina
Foto: Csizmazia Zsolt / T71 Photography

4

Dunaharaszti - 2021. június

DUNAHARASZTI HÍREK

Nyitunk!
Nyári programok a Laffert Kúriában
A Laffert Kúria a hosszú kényszerszünet után változatos
programokkal várja régi és új vendégeit:

Június 6-án 19 órakor nyitó szabadtéri koncertünkön
fellép a Hot Jazz Band együttes, Bényei Tamás vezetésével.
A belépés díjtalan.

Június 13-án 18 órakor a Laffert Kúria dísztermében a klasszikus zene és irodalom kedvelőit várjuk a
Tercina együttes Petőfi Sándor A helyiség kalapácsa
című előadására. Petőfi ismert eposzparódiájának rövidített változata, ami egy kocsmai verekedés történetét dolgozza fel a klasszikus eposzok teljes kelléktárával. A műsorban elhangzó zene válogatás a XIX.
századi magyar nemzeti romantika műfajából. Közreműködnek Györgyi Anna és Kálid Artúr színművészek.
A belépés díjtalan.
Június 20-án a rockzene híveit invitáljuk a Kúria teraszára. Fellép az AT Five együttes, akiknek repertoárján Pink Floyd- és Dire Straits-dalok szerepelnek sajátos, akusztikus felfogásban. Ütőhangszerek és két
akusztikus gitár, kiegészülve elektromos szóló- és bas�szusgitárokkal, többszólamú vokálokkal: főhajtás a két

gitáros géniusz, Mark Knopfler és David Gilmour előtt.
A zenekar tagja Jónás Attila, Petrovics Mihály, Zöld Zsolt,
Burgmann Róbert mellett a népszerű színművész, Szabó-Sipos Barnabás.
Belépődíj 1000 Ft.

Július 4-én egy igazi családi szórakozást nyújtó előadásra
várjuk a kicsiket és nagyokat. A Múzsák Társulat színház
bemutatja az Alice csodaországban című kétrészes musicalt.
Belépődíj: felnőttjegy 2000 Ft, nyugdíjas, diákjegy 1000
Ft, 12 év alattiaknak, valamint családi jegy 500 Ft/ fő.
Ölben ülő gyermek (3 éves kor alatt) részére a belépés
díjtalan.

Július 20-án – keddi napon – ismét bevonulunk a díszterembe, ahol vendégünk a Harasztin méltán népszerű Octovoice énekegyüttes, Geiger György vezetésével.
Belépődíj: 1000 Ft
Augusztus 8-án zenei kirándulást teszünk a szomszéd
és a balkáni népek, illetve itt élő nemzetiségek kultúrájában a tököli KOLO együttes előadásában. Halász László,
a zenekar vezetőke többek között ezt mondta: „A KOLO
Együttes elsődleges célja a magyarországi délszláv népek,
a horvátok, a szerbek és a szlovének népzenei hagyomá-
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nyainak gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Az
együttes emellett természetesen foglalkozik az anyaország,
a volt Jugoszlávia népeinek és más déli népek, így a bolgárok és görögök népzenéjével is.” Természetesen nem marad
el a népszerű körtánc, a KOLO bemutatása és kipróbálása.
Belépődíj 1000 Ft

Augusztus 15-én a magyar nóta kedvelőié a terasz, ahol
Bognár Rita és Tihanyi Tóth Csaba nótaműsorát tekinthetik meg. A zenei kíséretet Szalai Antal prímás és zenekara
szolgáltatja.
Belépődíj: 1000 Ft
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Ha már műsoron van délszláv zene, magyar nóta, Dunaharasztin nem maradhat el egy fergeteges sváb est sem.
Szeptember 5-én 17 órától a Fiatal Haraszti Svábok Egyesületének szervezésében a „Haraster Dorfmusik nyári koncert, fúvószene és színház” című műsorban
fellép a Haraster Dorfmusik zenekar, a Fiatal Haraszti
Svábok Egyesületének tánccsoportja, Holczinger Szandra (József Attila Színház)
Nádas Barbara (Operett Színház) és Horváth István
(Magyar Állami Operaház) színművészek.
A belépés díjtalan.

A hagyományokhoz híven idén is a helyi hang, vagyis a
LokalVoice együttes zárja a szabadtéri szezont szeptember 12-én. Műsorukban a magyar és nemzetközi filmslágerek szerepelnek. A két énekest Benyóczky Nórát és
Krajnik-Balogh Gábort a Pengő Csaba, Honfi Imre Olivér,
Kovács Erik, Csejtey Ákos, Tuboly Roland ötös kíséri.
Belépődíj 1000 Ft.
Az előadások 19 órakor kezdődnek, így csak az ettől eltérő időpontokat tüntettük fel. A rendezvényeken esőnapot
nem hirdetünk, rossz idő esetén az előadásokat a József
Attila Művelődési Házban tartjuk meg.
Belépőjegyek elővételben két héttel az előadások előtt
válthatók. Intézményünkben lehetőség van a bankkártyás
fizetésre is.

Augusztus 19-én időutazásra viszi a közönséget a Soroksári Fedák Sári Színház, felidézve az 55 évvel ezelőtti
legendás táncdalfesztivált. A kétrészes, élőzenés, tánckarral színesített előadás sztárvendége László Attila énekes.
Belépődíj 2000 Ft, nyugdíjas jegy 1000 Ft.

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az előadások
látogatása az aktuális rendezvény időpontjában érvényes
járványügyi rendeletek előírásai szerint lehetséges.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinken!
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
Azért, hogy „ne az író történjen meg,
hanem a műve.”(Márai), Petőfi Sándor versével készülünk hónapról-hónapra a Petőfi-bicentenáriumra: „Egy
könyvárus emlékkönyvébe: /Az életcél boldogság, de elébb /Fáradni kell,
hogy ezt a célt elérd, /Úgy ingyen ahhoz senki sem jut el, /Ahhoz nagyon
sok mindenféle kell: /A becsülettől
soha el ne térj/ Sem indulatból, sem
pedig díjért, /Szeresd híven felebarátidat, /Ne vond föl közted s más közt
a hidat, /A hon nevét, a drága szent
hazát /Szívednek legtisztább helyére
zárd,/ S imádd az istent, s mindenekfelett /Áruld erősen költeményimet.”Pest,1848.január Várjuk kedvenc Petőfi-versüket!
Nyáridőn a Petőfi-ligeti, 630 méter
hosszú, Nagy Lajos utcán folytatjuk
honismereti sétánkat. „Az 1915-16.
évi parcellázások során létesült, ekkor a Nyár utca nevet kapta. A Nagy
Lajos utcanevet 1930 óta viseli. A
Némedi útról indul és az Árok utcáig tart. Kedvező utcaképet látunk,
gondozott előkertekkel, karbantartott
épületekkel.” – írta Dr. Helméczy Mátyás helytörténész.

695 éve, 1326. március 5-én született
második Anjou-királyunk, I. (Nagy)
Lajos, aki erős országot örökölt Károly
Róberttől. Egy ilyen apa azt kívánja,
hogy az összes gyermeki potenciál egy
irányba összpontosuljon:„Isten mindent megtesz érted, de semmit nem
tesz meg helyetted!” Lajos megszerezte a lengyel trónt is, majd Hedvig királyleányát hozzáadva Jagello Ulászlóhoz, megteremtette az évszázadokig
fennálló lengyel-litván perszonáluniót.
Ő ütközött meg – győztesként és először magyar királyként –, a Balkánon
még pozíciót kereső oszmánokkal. Az
uralkodó nemcsak sikeres háborúival
és hódításaival, hanem törvényalkotásával is kiérdemelte a „Nagy” előnevet. Törvényeivel – amelyeket a
nagy pestisjárvány és az éhínség után

vezetett be - hosszú időre biztosította
a jogrendet, elősegítette a kulturális
fejlődést, 1367-ben megalapította az
első magyar egyetemet Pécsett. Támogatta a városok önkormányzatát
és gazdasági előjogokat adott nekik.
Uralkodása a Magyar Királyság egyik
fénykora. Az ország belső békéje és dinasztikus kapcsolatai lehetővé tették
a társadalom, a gazdaság és a kultúra
fejlődését, Magyarország így nemzetközi szinten is az egyik legfejlettebb
európai királyság; Nagy Lajos sikeres
uralkodásával európai nagyhatalommá lett.

A
NÉMET
NEMZETISÉGRŐL
SZÓLÓ IRODALOM-ízelítőnk mindenkihez szólnak. Kultúránk akkor
fejlődhet, ha a múltunkat, közös tudásunkat és identitásunkat hordozó
emlékeinkből minél többet tudunk
eljuttatni a lehető legtöbb emberhez;
s mindezt úgy, hogy a befogadókban
a továbbgondolkozás igényét is elősegítjük. Illés Klára: Megtartó erő
– egy sváb-magyar család hajtűkanyarokkal teli 20. századi története,
Gorka Eszter: Várni foglak, Slactha
Krisztina: Rokonlátogatók, Kerekes
Anna: Megszépítés nélkül, Pichler
Anita: Svábok, Márkus Beáta: „Csak
egy csepp német vér”, Ritter György:
Hazáink-Heimatländer, Rose Marie
Büchele: Sváb ételek, Bernfeld Magdolna: A németség Jókai Mór megvilágításában, Füzes Miklós: Modern
rabszolgaság – magyar állampolgárok
a Szovjetunió munkatáboraiban, Hanák Ottóné Braun Margit: Anyám
konyhája, Rábafüzes és a Hianzenek
– „Bölcsőben ringattak, batyuval kidobtak, Németek Magyarországon:
dokumentumok a magyarországi németek történetéhez 1944-1953. Wen-

delin Gruber: A vörös sárkány karmai
között, Délvidéki magyar Golgota,
Friedrich Anna: Miért? Warum? Tarnói László: Schnittpunkte, Mesélő házak – Magyarországi német tájházak
és tájszobák, Závada Pál: Wanderer.

OLVASTA MÁR? Az írók küldetése az írás. A fejükben moziszerűen
lepergő filmet, a bennük élő világot
vajon miként érzékeli más? Mit indít el az olvasóban - a társszerzőben…? Peter Gethers: EGY MACSKA PÁRIZSBAN (Művelt Nép Kft,
2020) - Egy különleges macska és
tökéletlen gazdijának igaz története.
Peter megrögzött magányos farkas és
macskagyűlölő, amíg egyszer az akkori barátnőjétől ajándékba nem kap
egy kis szürke, szépségében tökéletes,
visszahajló fülű kiscicát. A barátnő
megy, a macska marad, sőt Norton, a
cica és Peter elválaszthatatlanok lesznek. Norton, aki mellette kocog az utcán, külön széken ül az éttermekben
vagy Peter ölében tanyázik a hosszú
repülőutakon, megkerülhetetlen társ
lesz, és Peter többé nem magányos
farkas. Kérdés, hogy miután megtanulja, hogy szeresse a macskáját,
megtanulja-e azt is, hogy szeressen
egy másik embert? Vicces, megható
és igaz történet, hűségről és barátságról, és egy különleges macskáról.
Glynis Peters: AZ ELTITKOLT
ÁRVA (I.P.C.Mirror K. 2020) 1940
novemberében Hitler bombái hatalmas pusztítást végeznek Coventryben. Egy porig rombolt ház düledező
falai között mindössze egyetlen túlélőt
találnak. Miután a németek bombái
szinte a földdel tették egyenlővé az
angliai Coventryt, a hatéves Rose
Sherbourne hirtelen egészen magá-
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miatt nem láthattunk, ahová nem
utazhattunk el.” Képeinek segítségével jellegzetes magyar és külföldi tájak természeti és épített értékeihez
kalauzol el. Az idei nyáron, ha tehetik
és kedvet kapnak, már beutazhatók
lesznek e vidékek is. Addig is kedvcsinálóként tekintsék meg a kiállítást.

ra marad. A cornwalli gazda lánya,
Elenor veszi a szárnyai alá, aki tudja,
hogy csak úgy védheti meg a kislányt,
ha maguk mögött hagyják a várost.
Új életet kezdenek a tanyán, és a
pusztító háború árnyékában nap mint
nap harcot vívnak a túlélésért. Elenor
azonban hamarosan rájön, hogy nemcsak Hitler támadásai nehezítik meg
a mindennapjaikat, de súlyos titkok
lappanganak Rose körül. Hű barátok
és áskálódó ellenségek veszik körül, és
a halálos veszedelem közepette csak
egyetlen emberhez, a jóképű kanadai
pilótához fordulhat segítségért. Mindent el kell követniük, hogy a titok
örökre rejtve maradjon...
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT HARASZTI SZÍVÉBEN - jelentkezzetek
nálunk! Kérésünk, hogy: írjatok online
könyvajánlót gyűjteményünk egyik
könyvéről. Megjelentetjük a médiákban (ötlet a szigethalmi könyvtárból).

KIÁLLÍTÁS - Könyvtárunk újranyitásával egy időben megtekinthetővé
válik a Mini Galéria tárlata is. A
pandémiás időszak után fokozottan
kinyílhat előttünk a világ. Nem tudtunk szabadon utazni, kirándulni, a
természet és az épített környezet szépségeit megcsodálni. A most megnyílt
kiállítással ennek hiányát szeretnénk
pótolni vizuális élmény formájában.
SKARUPKA ISTVÁN Dunaharasztiban élő és alkotó festő újabb tematikus kiállításának akár azt a címet
is adhatnánk, hogy „amit a pandémia

REJTVÉNY júniusra – felismeri? Mit
ábrázol a ’80-as években készült fénykép? A megfejtéseket kérjük küldjék
be a dhbiblio@dhbiblio.hu-ra vagy a
postaládánkba dobják be. 10 nyertest
sorsolunk ki a helyes választ adók közül – értékes könyvnyeremények várják őket.
A DUNAHARASZTI HÍREK 2021.
évi májusi számában közölt rejtvény
megfejtése nyertesünk szerint: „A látott kép a Dunaharaszti I. sz. Postahivatal épülete korábban. A Baktay
(korábbi: Piac) téren áll. Korábban
Dr. Bollobás Béla fül-orr-gége szakorvos rendelője, kórháza volt. 4 gyermeket (Emőke-fogorvos, Enikő-irodalomtörténész, Béla matematikus
egyetemi tanár, Boglárka-zenetanár)
neveltek feleségével (Varga Emma
tanítónő). Igen érdekes és gondolatra
érdemes a Család sokirányú tehetsége.” Gratulálunk és köszönjük szépen!
DUNAHARASZTIRÓL HÍR 1911BŐL (Népszava 09.14., 39. évfolyam,
207-232. sz.) Az Országházba 156
tagú gyerekdeputáció érkezett. Az új
telepes családok küldöttsége Rákócziligetre iskolát kért. Ezt az információt
kiegészítette a Pesti Napló 1911 09.
14. (62. évfolyam, 207-232. sz.) azzal,
hogy a gyermekek szüleik kíséretében
gyalog vonultak be a Parlamentbe,
félbeszakítva a napirendet. Városunkról tengernyi információt lelhet – még
csak fel sem kell állnia a fotelből – az
Arcanum virtuális kézikönyvtárából.
KEDVES OLVASÓK! Folyamatosan
gyűjtjük Dunaharaszti helytörténeti emlékeit, és ehhez várjuk az Önök
fényképeit, történeteit. Egy-egy kép
láttán messzire nyúlik az emlékezet.
És mi ezeket az emlékeket megőrizzük, megosztjuk az érdeklődőkkel.

Küldjenek online - jelen idejű, közérdeklődésre érdemes – digitális képeket
is, hiszen ezek lesznek holnap a múltunk. A papír fotókat beszkenneljük,
és azonnal vissza is adjuk. Már több
mint 200 képes levelezőlapot és közel
10 ezer fotót őrzünk, és teszünk közkinccsé honlapunkon. Várjuk Önöket
is! Köszönjük! honlap: www.dhbiblio.
hu, e-mail: dhbiblio@dhbiblio.hu, telefon:06-24-531-040, facebook: www.
facebook.com/dhbiblio
DUNAHARASZTI DÍSZPOLGÁRAI a múltból - FAZEKAS ÁGOSTON – megyei
alispán 1905 november hó 5. Késői
József községi jegyző és közgyám javaslata alapján „Fazekas Ágoston
megyei alispánt, a jelenlegi nehéz
politikai viszonyok közt tanúsított
férfias magatartásáért az iránta érzett
rokonszenv és ragaszkodás külső jeleként a képviselőtestület községünk Díszpolgárává válassza!” - a testület az
indítványt lelkesedéssel fogadta és Fazekas Ágostont díszpolgárává választotta. Mindennek politikai háttere az
a válság, hogy az uralkodó mellőzve
a választási eredményt, erőszakosan
saját bizalmi emberét nevezi ki kormányfőnek, valamint hozzá hű főispánokat is kinevez. Az ország azonban
ellenáll, élén Pest megyével, melynek
vezetői az uralkodó által kinevezett új
főispán előtt a megyeházára érkezésekor becsukják a kapukat, és megakadályozzák hivatalba lépését.”(Táborosi Zoltánné gyűjtése.)
KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYOK Védelmi+személyigazolvánnyal rendelkezők részére látogatható könyvtárunk,
maszk+kézfertőtlenítő+közösségi távolságtartás mellett, 18 éven aluliaknak képviselőjük kíséretében. Kérésre
továbbra is folytatódik a könyvcsomag-összeállítás. Július 1-augusztus
23-ig nyári nyitvatartással működünk:hétfő-szerda-péntek: 10-12.13-18-ig .
Köszönjük a megértésüket!
A Dunaharaszti
Városi Könyvtár munkatársai

INGYENES
RUHAOSZTÁS
lesz június 4-én és június 18án, 16.30-18.00 a karitászházban, a Szent István Főplébánia
mellett, Fő út 71. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Szent Erzsébet Karitász
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10.000-nél többen ünnepeltük együtt az interneten
Dunaharaszti várossá válásának 20. évfordulóját
Dunaharaszti 20-21 - Ünnepeljünk együtt – Húsz éves
a Város! Ezzel az üzenettel találkozhattak a harasztiak
az elmúlt hat hónapban minden héten a Facebook csoportokban. A 20-21.dunaharaszti.hu ünnepi weboldalra
feltöltött tartalmainkat az emberek megosztották, kedvelték, különféle hozzászólásokat írtak. Történetek jutottak
eszébe az itt lakóknak a gyerekkorukról, régi óvónénikről,
tanárokról, közös élményekről…öröm volt tapasztalni az
érdeklődést.
De mi is történt?
2020. november 6-án Dunaharaszti hivatalos Facebook
oldalán megjelent egy kis figyelemfelhívó videó, ezzel az
üzenettel: Hamarosan!
Ezzel a felütéssel indultunk több mint fél éve, amikor
elhatároztuk, hogy egy kisfilm sorozatot és egy tematikus, a várossá válás 20. évfordulóját ünneplő weboldalt
hozunk létre. Mert ünnepelni jó. Együtt ünnepelni mindig az a közösség szokott, amely közös értékekben hisz és
közös céljai vannak. Harasztiak vagyunk és ennek az öreg
településnek, de fiatal városnak több érdekes történetét
talán csak most ismertük meg, ahogyan a weboldalon
hétről hétre sorakoztak a különböző érdekességek Haraszti múltjáról, elmúlt 20 évéről.
Az oldal Hírek rovatában megtekinthető a várossá nyilvánítási kezdeményezés, a Kerkai olvasó park névadójának, Kerkai Jenő munkássága, élete, a Városháza barokk épületének története, Dunaharaszti címerében lévő
szimbólumok jelentése, a „Csatipart” története, a Bárka
Alapítvány bemutatása, haraszti köztéri szobrainak története, de térképeket és 20 éves újságcikkeket is talál az
olvasó. A Galériákban a legnagyobb népszerűségnek az
„Ilyen volt – ilyen lett c. fotógyűjtemény örvendett, ahol
összehasonlíthatunk egy-egy épületet vagy utcarészletet,
teret pontosan ugyanabból a szögből, ahogyan 10-20 évvel ezelőtt láthattuk, és ahogyan most fest – a csúszka
mozgatásával megtörténik a „varázslat”. Megdöbbentő
változásokat tapasztalhattunk, ahogyan a terek, utcák,
épületek megújultak, illetve a semmiből megszülettek.
Tizenkét rövid riportfilm is készült, melyek mindegyike
olyan haraszti személyiségeket mutatott be, akik fontos
szerepet játszottak a Város életében, s különösen az elmúlt 20 évben. Dr. Szalay László polgármester volt a
kérdező riporter, ő látogatott el a riportalanyokhoz. A
sváb nemzetiség értékeit Gerber Ferenc, az óvodák régi
és új világát Fodor Marika, a sportélet fejlődését, lehetőségeit Kulcsár Ferenc, az egyházakat, gyülekezetek életét
Bógár Zsolt, Tisza Attila, Faragó Csaba, Varsányi Ferenc
lelkészek, a Laffert kúria megújulását és haraszti legendáit Gáll Sándor mutatta be. A várossá válás kezdeti
feladatiról Daróczi Pál, Makay László, Velkei Károly, dr.
Kovács György és Pongrácz György egykori városatyák
beszéltek. A Vagabond Korzó motorjai Kőszegi Zsolt és
Farkas Zoltán a haraszti zenei fesztivál megszületéséről,
céljairól, Witzing József vállalkozó pedig arról beszélt,
hogyan lett vagon rakodó melósból egy cégbirodalom vezetője. Ladjánszky Dániel baktays diák, 18 éves fiatalembertől megtudhattuk, milyen volt felnőni itt, Duna-

harasztiban, hogyan képzeli el a jövőjét, Mester Andrea
természetvédő, óvodapedagógus a természeti értékekről,
a szemünk előtt lévő, közvetlen környezetünkben fellelhető „zöld kincsekre” hívta fel a figyelmet.
A 20-21.dunaharaszti.hu weboldalon összegyűjtött tartalmak, videók bármikor megtekinthetőek maradnak,
emlékeztetnek majd bennünket 2020-21 soha el nem feledhető időszakára, amikor a világjárvány kellős közepén
mi arra akartunk koncentrálni, ami megerősít bennünket.
Sok olyan témát ismerhettek meg az oldal látogatói, amelyek bennünk, harasztiakban közös, ami minket összetart, közösséggé formál.
Több mint 10.000 egyedi felhasználó tekintette meg a
weboldalt az elmúlt hónapokban. Dunaharasztin kívül 11
magyarországi városból keresték a tartalmakat, külföldről a legtöbben Bécsből jelentkeztek. Stuttgartból, Münchenből, Berlinből, Londonból és Bukarestből is érkeztek
látogatók.
Aki esetleg most az újság hasábjaiból értesül az oldal
létéről, nem késő meglátogatni! Keressék fel, tekintsék
meg a riportfilmeket, olvassák el a cikkeket, nézegessenek
régi-új fotókat Dunaharasztiról!
20-21.dunaharaszti.hu
Köszönjük a figyelmüket, érdeklődésüket, szeretetüket,
amit tapasztalhattunk az elmúlt félévben!
Az alkotó stáb: dr. Szalay László- riporter, Berényi Attila – rendező, szerkesztő-riporter, Tóth Gábor – operatőr,
web dizájn, videótechnika, fotó, Hazay Tímea – szerkesztő, szervezés
Hazay
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Van egy kék tó…
Indul

a nyár, nyit a strand!

Évek óta ismertük a tavat. Barátaink ajánlották, hogy mindenképp keressük meg: egyenesen mentek Alsónémedi felé
és balra meg fogjátok látni az erdővel szemben, figyeljétek a
Kék tó feliratot – mondták. Finom a vize, kellemes, és még
közel is van. Rendszeresen kijártunk fürdeni, sokszor iskola
után, ha a júniusi kánikula forróságát enyhíteni szerettük
volna, már kora délután ott voltunk, hogy estig hűsöljünk
a vízben, kártyázzunk a strandpokrócon, versenyt ússzunk
a bólyákig, igyunk egy hideg üdítőt vagy sört. Sok éven
keresztül a tópart és a környéke ugyanazt az egyszerű képet mutatta, de mi így is szerettük. Tavaly nyáron azonban nagy változás történt, a tavat és környezetét fejleszteni
kezdték - és ahogy mondani szokás, a jót könnyű megszokni: zöld, füves napozó terület, homokos part, gyerekeknek
kialakított biztonságos fürdő öböl, SUP kölcsönzés… még
mindig finom a víz, és 5 perc alatt ott vagyunk.
A tó és környezetének megszépülése 2019-ben kezdődött.
A haraszti Badacsonyi családtól vásárolta meg 2019-ben
a Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége a tavat, akik
40 horgászegyesületet tömörítve 110 km hosszan kezelik
a Dunát. Az egyik legfontosabb feladatuk, hogy sporthorgászatot népszerűsítsék, a gyerekeknek horgász tábort
szervezzenek. Mivel a Duna vízállása erősen befolyásolja a
halfogás sikerességét, a vezetőségben már 2017-ben megfogalmazódott, hogy kellene egy tó, ahol a horgász versenysport, a tagok horgászási lehetősége, valamint a gyerekek
számára szervezett táborok és horgászati gyakorlati oktatások egyaránt megvalósíthatóak. Így találtak a dunaharaszti Kék tóra.
A választást megerősítette, hogy jó volt az infrastruktúra
kialakítása eredetileg is, hiszen kifejezetten horgásztónak
és strandnak tervezték és építették 2000-ben. Így amikor
célként megfogalmazták, hogy a horgásztó professzionális működése mellett homokos strandot, füves napozó területeket, színvonalas kiszolgáló egységeket, szabadidős
szolgáltatásokat valósítsanak meg, ideálisnak látszott a
választás.
Ahogyan Dudás Tibor, a Fővárosi Horgász Egyesületek
Szövetségének ügyvezető igazgatója elmondta, a tó az
egész család pihenését szeretné szolgálni, ezért is választották a Dunaharaszti Kék-tó Családi Horgász és Szabadidő
Part nevet a létesítménynek, ahol bárki megtalálja a számítását, akár a horgászatnak, akár a fürdőzésnek szeretne
hódolni. A víz minőségére folyamatosan figyelnek, s bár a
tóban 5-15 kg-os amurok és pontyok, valamint ragadozó
halak és keszegfélék úsznak, a mennyiségüket nem növelik
a tó eltartó képességénél jobban, hogy a tó vize tiszta és
friss maradhasson, ami így a fürdőzést teszi kellemessé. A
tavon majd a sporthorgászat szellemében lehet horgászni,
melynek fontos szabálya, hogy a kifogott halakat mindig
vissza kell engedni a vízbe, azok nem vihetők el. A halak
mennyiségét azonban figyelemmel kísérik, és amennyiben
szükséges, pótolják azokat. A horgász szövetség célja, hogy
idővel további területtel bővüljenek és kialakítsanak egy
kifejezetten a gyerektáborok számára optimális új, kisebb
tavat, amiben az apróhalak olyan mennyiségben kerülnek
kihelyezésre, hogy a lányok, srácok rövid idő alatt átélhetik majd a halfogás, zsákmány szerzés örömét.

A tó partján a horgászok számára új stégek, esőbeállók is
épülnek, a régieket pedig már teljesen felújították. A Dunaharaszti Önkormányzatnál pályázik a Szövetség, abból
a célból, hogy a mozgássérültek számára stéget építsenek,
így a fogyatékkal élők, kerekes-székesek is horgászhassanak. A Kék tó megújulása kapcsán a horgász szövetség és
az Önkormányzat együttműködése gördülékeny, hiszen a
cél közös: színvonalas, árszínvonalában elérhető, kellemes,
minőségi pihenést, feltöltődést biztosítani a harasztiak és a
máshonnan ide látogatók számára akár a napijegyes sporthorgászat, akár a strandolás miatt érkeznek a területre.
A strand füves napozó területe idén újabb 1000 m2-rel
bővült, öntöző berendezés és vakondháló gondoskodik a fű
szépségéről. 15 telepített, egyedileg tervezett napernyő ad
enyhítő árnyékot a víz partján, a 40 ültetett fa fejlődésére
még kicsit várni kell ugyan, de a környezetet már most
zölddé, kellemessé teszi. Strandröplabda pálya, strandfoci
pálya, ping-pong asztalok, teqball asztalok várják a látogatókat, lehetőség van sporteszközök kölcsönzésére is,
pl. tollaslabda, ping-pong, teqball, foci, röplabda, SUP. A
büfé változatos kínálatában mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő ételt és italt, s a tervek szerint a nyár elmaradhatatlan strand ételével, lángossal is bővül hamarosan
az étlap.
Június 11-én nyit a Dunaharaszti Kék Tó Családi Horgász- és Szabadidő Part, a sporthorgászok számára külön
bejárattal a strand főbejáratától balra, a fürdőzőknek pedig a megszokott kapun lehet megközelíteni a strandot.
További információ a Dunaharaszti Kék Tó Családi Horgász- és Szabadidő Partról hamarosan a www.fohesz.hu
oldalon olvasható!
Hazay
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NYÁRI GYEREK TÁBOROK
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NYÁRI GYERMEKTÁBOR
A BAPTISTA IMAHÁZBAN

Nyári Önkormányzati
Napközis Tábor a Család és Gyermekjóléti
Szolgálat szervezésében.

Ebben az évben is megszervezzük a
több mint 10 éves hagyománnyal rendelkező napközis táborunkat a Dunaharasztin élő általános iskolás gyermekek
számára. A táborba befejezett első osztálytól lehet jelentkezni.
A tábor helyszíne: Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola (kis iskola), 2330 Dunaharaszti Rákóczi
Ferenc u. 1
Tábor ideje: 2021. június 21-Július 16.- 4 héten keresztül
Tábor nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 7-17 óráig
A tábor részvételi díja: 6000 Ft /hét / Fő+étkezési
díj 3070 Ft / Fő / hét (ez napi háromszori étkezést tartalmaz). Akinek az iskolában van kedvezménye (nagycsaládos, tartós beteg, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül) azt a táborban is érvényesítheti. Az
erről szóló dokumentumot be kell mutatni.
Jelentkezési határidő: 2021. június 11. a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Jelentkezési lap a szolgálatnál igényelhető!
Szolgálat elérhetősége: Dunaharaszti Andrássy Gyula
u. 14. Tel: 06-24-531341
A tábor engedélyezett létszáma: 120 fő/hét
A táborban az előző évekhez hasonlóan változatos programokat tervezünk. A városban működő civil szervezetek
bevonásával és előadók meghívásával igyekszünk színesebbé tenni a táborban töltött napokat. Így a nagy népszerűségnek örvendő kézműves foglalkozások, sportos mozgásos
versenyek, bábszínház, állatbemutató, terápiás kutyákkal
történő foglalkozás, Blue Box- Virtuális Valóság játék,
sakkfoglalkozás, ping-pong bemutató, táncfoglalkozás,
népi játszóház szerepel terveink között. Természetesen nem
maradhat el a cso-csó, foci, kidobós játék, X-box, valamint
a nagy népszerűségnek örvendő „csajos napok” sem.
Az általunk meghívott civil szervezetek és egyesületek a
teljesség igénye nélkül: Rotary Klub, Dunaharaszti Alkotók
Egyesülete, NIHD, Dunaharaszti, Környezetbarátok Egyesülete, Dunaharaszti Nádor Lakóparkért Egyesület, Szent
Erzsébet Karitász csoport, Dunaharaszti Gyermekbarátok
Egyesülete, Nagycsaládosok Dunaharaszti Egyesülete, Teérted Baptista Misszió, Református Egyház, Dunaharaszti
Balett Stúdió, DÖME, Foltvarrók, Dunaharaszti Nőegylet
Schubert Gyula sakk szakköre, Dunaharaszti ping-pong
szakosztály.
Az általunk meghívott előadók: Tatai bábszínház, Mancsos Segítőtársaink, Állati jó bemutató, Blue Box-VR.

A tábor reggel 8 órakor kezdődik, és délután 4 óráig tart.
Részvételi díj: 10.000,-Ft (testvérek számára kedvezmény)
Bővebb felvilágosítás: a 01dbgy@gmail.com email címen
Jelentkezési határidő: 2021. július 11.
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Keresztény szemmel
A hitről

Sokak érzését tolmácsolom. Hiszek. Nem hiszek. Hiszek?
Most nem hittanórát szeretnék tartani, sokkal inkább együtt
gondolkodni. Túl vagyunk a nagy keresztény ünnepeken.
Volt karácsony, böjt és nagypéntek, húsvét, feltámadás,
mennybemenetel és pünkösd, a Lélek kiáradása. Mi maradt
ezekből, ha egyáltalán maradt valami. Kiderült, minden
hitbeli dologhoz képek társulnak, betlehemi istálló, pásztorok, keresztre feszítés, üres sír, stb. Olvasok egy teológusról,
akit zavart, hogy a hitről pontatlan kifejezések segítségével
szoktak beszélni. Felvilágosult ember lévén, nem nagyon
akaródzott neki a naiv képek világa szerint gondolkodni.
Menny, angyal, feltámadás, csodák, teremtéstörténet… Természettudományos háttérből jött, ezért elhatározta, hogy a
hit dolgait hozzáigazítja a természettudomány világos kifejezése szókészletébe. Miközben töprengett, észrevette a naptárjában, hogy ma van a felesége születésnapja. Szerette a
feleségét, tehát gyorsan leszaladt a közeli virágboltba, hogy
vásároljon egy csokor piros rózsát szeretete jeléül. Belépve a virágboltba, tapasztalta, hogy megannyi színes virág
kavalkádja fogadja. Természettudományos eszével tudta,
hogy mindez illúzió. A virágok úgy tesznek, mintha színesek volnának, pedig csak a hullámrezgéseket észleli. Ezért
a rendelését így adta meg: „Rózsákat szeretnék, mégpedig
a háromszor tíz a mínusz hatodikon méteres hullámhossz
szerint.” Igaza volt, korrekten gondolkodott, a fizika szabályai szerint. Fontos volt számára, hogy pontosan fejezze ki
magát. A piros szín nem létezik, csak illúzió. Kis kavarodás
támadt, végül kinyögte, piros rózsákat akar. Hazafelé azon

merengett, miért nem akarják az emberek az igazságot?
A felesége legalább olyan értelmes volt, mint ő. Örült a virágnak, és adott egy puszit a férjének.
Kinek van igaza ebben a történetben? Nyilván mindhárom
szereplőnek. Egy biztos, a rózsák szépek. Miért ne örülhetnénk a szépnek? Nincs-e a keresztény hitben sok olyan dolog, ami segítséget nyújt, ami vigasztal, sőt szép és igaz,
amit bárki közvetlenül is fel fog tudni belőle? Vajon nem
látjuk-e meg az igazságát, ha egyszerűen nyitott szemmel
nézzük?
Varsányi Ferenc

Felfoghatatlan!
Nagy az öröm a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3. c osztályában! A Kajla-kupa elnevezésű országos élő online vetélkedőn osztályunk csapata a 3. fordulóban I. helyezést ért el,
és ezzel nyertünk egy 1 millió Ft értékű osztálykirándulást.
Éppen kezdtük szervezni a kirádulást, amikor „szembejött”
velem a verseny promóciós hirdetése, „Mit szólnak, kedves
Szülők, benevezzünk?”. Jött is hamarosan a szülők részéről a
megerősítés, hogy „Természetesen!”, „Miért, ne?! Próbáljuk
meg!”, „Nagyszerű, szuper ötlet!”. Aztán jött a vágyakozás,
„De jó lenne végre egy jó kirándulás!”, „De jó lenne nyerni!”.
A vágyakozás pedig valósággá vált! Április 19-én hétfőn 19
órakor leállt a kajla.hu oldalán a visszaszámláló, és csatlakozhatott kis osztályunk lelkes csoportja az élő játékhoz. A
vetélkedő házigazdája Szente Vajk volt. A hétfői és a szerdai
forduló nem úgy sikerült, ahogy azt vártuk, ezért a pénteki
játékra még nagyobb odaadással, odafigyeléssel „trenírozták”
magukat és egymást is a csapattagok. Sok-sok órányi felkészülés előzte meg a 3 fordulóból álló versenysorozatot, amelyhez a Kajla oldalán feltett videók, érdekességek, tudnivalók,
képek nyújtottak segítséget. Maximális elismerés illeti meg
az osztályomba járó, és a versenyzést vállaló kedves gyerekeket és szüleiket, akik nagyon komolyan vették a vetélkedőt, hiszen ez vezetett az óriási sikerhez! Bár kellett egy kis
taktika is a végén, de bevált! Hatalmas volt az izgalom, az
izgatottság, messenger csoportot hoztak létre a vetélkedőben
résztvevő gyermekek szülei, hogy kérdéseikkel, válaszaikkal

egymást segíthessék. Nagy büszkeség számomra, hogy ilyen
szülői csapattal dolgozhatok együttműködve immár 3. éve.
Köszönöm nekik, hogy láttak ők is fantáziát, lehetőséget ebben a versenysorozatban.
Remek kezdeményezés volt ez a Magyar Turisztikai Ügynökség részéről is, ebben a nehéz helyzetben, amibe már egy
éve belekerült a világ! Köszönjük a lehetőséget, és izgatottan
várjuk az osztálykirándulást!
Kovács Gáborné
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Dunaharaszti Mese Óvoda német nemzetiségi
óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: A Dunaharaszti Mese Óvodában német nemzetiségi nevelés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
- Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
- Büntetlen előélet, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
Elvárt kompetenciák:
- Jó szintű német nemzetiségi nevelés,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 19.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Tóthné Szatmári Ágnes részére a mese@
dunaharaszti.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 5.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 25.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium
(BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
IMPRESSZUM
Szerkesztők: dr. Szalay László polgármester.
Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
2330 Dunaharaszti, Fő út 152.,
Tel.: 504-450, e-mail: Dharaszti2000@gmail.com
Fotó: Teszár Ákos, szerzők.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést megelőző hónap 20-a.
Kéziratokat 60 napig őrzünk meg és nem adunk vissza.
Hírdetés felvétel: Dharaszti2000@gmail.com. Tel.: 70 225 00 35
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a leadott anyagok
szerkesztésére.
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Megjelenik 8800 példányban.
ISSN 1589-5874
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Haraszti MagyarTáncház
Haraszti Magyar Táncház a Művházban, jó idő
esetén, a Művelődési Ház udvarában.

Június 25.
Július 23.
pénteken, este 1/2 7 - 1/2 10-ig!
A járványügyi szabályok szigorodásával ez változhat.
naprakész információk a facebook oldalon.
Moldvai, valamint magyarországi és erdélyi táncok,
tanítással!
Játszik Rigó Marci 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 Csillagszeműek Dunaharaszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban
(Erzsébet u.21.).
Csillagszeműek Dunaharaszti Néptáncműhely
június 5-től veszi fel a próbafolyamot.
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!
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Évfordulók
20 éves a város, 20 éve
szolgáltatnak itt és már 15 éves
a Flynet is – interjú Fülöp Győzővel
A kerek évfordulók mérföldkövek az
életünkben, amikor érdemes megállni
és visszatekinteni. Dunaharaszti várossá válásának 20. évfordulóját ünnepeltük. Településünk ez idő alatt
hatalmasat fejlődött és helyben is egyre több versenyképes munkalehetőség
lett. A helyi sikeres üzletemberek a
közösségért is sokat tesznek: jó példa
erre Fülöp Győző, aki vállalkozásaival,
több, mint 20 embernek ad munkát,
és helyi szolgáltatóként a lakosok, vállalkozások, szervezetek számára biztosít internet, Tv szolgáltatást, cégek
számára ad kiváló informatikai hátteret, emellett a laptop/PC hardver és
szerviz üzletáguk is helyben szolgáltat.
Ebben az interjúban Győző inspiráló
történetét elevenítettük fel a kezdetektől napjainkig.
Húsz évvel ezelőtt hogyan jutottál arra
az elhatározásra, hogy jó ötlet lenne
Harasztiban vállalkozni?
Még programozni tanultam, amikor
megszületett bennem egy álom arról,
hogy egyszer majd Dunaharasztin is
tudunk számítógépes alkatrészeket
vásárolni. Magunk szereltük össze az
eszközeinket és beszerezni csak Budapestről tudtunk. Később, Microsoft
mérnökként dolgoztam, lehetőségem
nyílt részt venni egy komoly projektben, amihez szükségem volt egy
cégre. A pályázat miatt alapítottam
egy vállalkozást, ami a projekt után
üresen állt. Ezzel egyidőben a barátaim éppen munkát kerestek, és mind
vágyakoztunk egy saját informatikai
vállalkozás elindítására. Így tökéletes
volt az időzítés. Összeálltunk, és elkezdtünk közösen dolgozni.
Hogyan emlékszel vissza az első
évekre?
Mindig is inspirálónak tartottam azokat a vállalatokat, akik kicsiben, egy
garázsból indultak, majd nagyra nőttek. Mi is egy előszobában kezdtük.
Hárman szereltek ott havonta egy-két
gépet és az ügyfelek is oda jöttek vásárolni. Később egy kereskedő, akivel
akkoriban együtt dolgoztam, új irányba szerette volna vinni a vállalkozásunkat. Úgy gondoltuk, hogy azzal a
tapasztalattal és tudással, amit sikerült a mérnöki munkánk során elsajátítani, kiterjeszthetnénk a szolgáltatá-

sainkat és a nagyvállalati informatikai
megoldásokat személyre szabva, kisebb cégeknek is kínálnánk. Ebbe ő
is beszállt, mi tőkéhez jutottunk, így
meg tudott valósulni az elképzelés.
Milyen irányba változtak az idő során
az elképzelések?
Az informatikai szolgáltatás jól működött, de hiányzott a másik álom
megvalósulása, a lakosság kiszolgálása. Összefogva létrehoztuk az FCS
Group-ot, ami a mai napig folytatja
az előszobában elkezdett tevékenységet. Ennek része a lakosság részére a
Flynet, és a pcnoti.hu, a középvállalati
partnerek részére az F-Consulting és
Szerverberlet.hu .
Hogyan képzelted el akkor a cég jövőjét?
Emlékszem, még a kezdetekben Budapesten dolgoztam és hazafelé bementem a nagykereskedésekbe áruért,
ahol 1-2 alkatrészt vásároltam, közben
mások egész kosárral is vittek árut, és
vágyakozva figyeltem őket. Bővült az
ügyfélkör, és ma már mi is „nagyban”
szerzünk be.
Hogyan indult el a Flynet?
Egy ismerősünk akkoriban kezdett
bele az internetszolgáltatás helyi értékesítésébe, mi is az ügyfelek közt
voltunk, de ez a szolgáltatás nem
működött valami jól. Informatikai
szakemberekként beszereltünk egy
átjátszót, megoldottuk a problémát,
és remek eredményt sikerült elérnünk
otthonainkban. Felmerült az ötlet,
hogy miért ne áruljuk ezt akár saját
szolgáltatásként pár embernek? Os�szuk el a költséget, mindenkinek olcsóbb lesz. Ebből pedig az lett, hogy
ma már egy 100 km-es optikai hálózatot építünk, ami a legmodernebb igényeknek is megfelel, ami helyi szinten
hatalmas beruházás.
A szakmai oldalon kívül, milyen kihívásokkal néztetek még szembe?
Mi, mint informatikusok nem értettünk a cégalapításhoz, pénzügyekhez és a bürokráciához. Rengeteget
küzdöttünk az adminisztrációval,
nehezünkre esett számlát kiállítani,
pénztárgépet kezelni stb. Ma sem a
kedvenc feladataink ezek, de van egy
külön csapat, aki profin segít a háttérmunkában.
Induláskor milyen célokat tűztetek ki
magatok elé? Mit gondolsz, sikerült
teljesíteni?
Maga a cég is egy segítségnek indult,
így alapvetően az volt a terv, hogy
segítsük a lakosságot a szolgáltatásainkkal. A kezdetektől úgy működünk,

hogy a szemünk előtt a pénzügyi profit
helyett a támogatás álljon. Természetesen ezt nem könnyű teljesíteni, hiszen nehéz egyensúlyba hozni a kettőt.
Ez a cél számunkra olyan, mint egy
szélmalomharc, sokszor érezzük, hogy
feladnánk, de valahogy mindig sikerül
tovább lendülni a nehézségeken. Azt
gondoljuk, hasznos, amit képviselünk.
Erre vagyunk a leginkább büszkék.
Mi az, amit máshogy csinálnátok?
Kezdetben nem volt keret minden
területre külön felelős személyt alkalmazni. Mai fejjel, amibe több energiát
fektetnék, az a pénzügyi és marketing
tevékenységek, valamint a banki források ismerete. Sajnos a cég indulásakor
többen kihasználták azt, hogy kevésbé
voltunk jártasok bizonyos területeken.
Összességében azonban mindig azt tapasztaltuk, hogy az adott és kapott
bizalom megtérül. Ez annak a csapatnak köszönhető, akik minden nehézség
ellenére is lelkesek maradtak.
Mik a terveitek a jövőre nézve?
Informatikai cég vagyunk, így a technológiai fejlesztés nálunk folyamatos.
Jelenleg gőzerővel dolgozunk az optikai hálózat teljes kiépítésén. A fő célunk az, hogy egy 100%-ban magyar,
és helyi szolgáltatást adhassunk az
embereknek. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a korábban meghatározott
célokat is kiszolgáljuk. Azt szeretnénk
elérni, hogy egy panaszbejelentés után
akár már pár perccel ki tudjunk menni és meg tudjuk oldani a problémát.
Úgy gondolom, ezekkel a célokkal egy
stabil szolgáltatást tudunk majd a jövőben is nyújtani, amivel társadalmilag is tudjuk támogatni az embereket.
Gergely Krisztina
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Közélet

Köszönet

Gyógyszertárak

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szeretett
halottunk Egri Zoltánné
(szül. Torma Katalin) végső
búcsúztatóján részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak!

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

A Gyászoló család és Testvére

2021. áprilisban elhunytak
neve és életkora
Annau István Zoltán
élt 65 évet
Asztalos László András élt 68 évet
Balog Imréné		
élt 66 évet
Bata István László
élt 75 évet
Csóti Imréné		
élt 91 évet
Egri Lajos Béla		
élt 70 évet
Elek András		
élt 82 évet
Ézer Gyuláné		
élt 71 éve
Feith Lénárdné		
élt 74 évet
Gáspár Ferenc		
élt 96 évet
Gelányi György István élt 54 évet
(márciusban hunyt el)
Gráf Mátyásné		
élt 78 évet
Hegyi László		
élt 73 évet
Jánosnkáné Gaál Katalin élt 67 évet
Kapitány Sándorné
élt 92 évet
Kis István		
élt 61 évet
Kis Jánosné		
élt 79 évet
Kiss Péter Lajos		
élt 67 évet
Kormos János		
élt 57 évet
Kozsla Béla		
élt 57 évet
Laczkó Mária		
élt 73 évet
Lénárt Mihály		
élt 73 évet
Mandalov Nedev Györgyné
				
élt 84 évet
Marton János		
élt 78 évet
Németh Dezső		
élt 80 évet
Pallos Ferencné		
élt 81 évet
Rénes Lajos		
élt 85 évet
Schreiner Lajosné
élt 78 évet
Takó István		
élt 68 évet
Terebessy Kristóf Béláné élt 80 évet
(márciusban hunyt el)
Tóth István		
élt 81 évet
Wágner Józsefné
élt 73 évet
Weinber Jakab		
élt 85 évet

Kedvesek!

2021. áprilisban
születettek névsora
Török Bendegúz András

04. 02.

Török Blanka Lilien

04. 02.

Gosztonyi Máté		

04. 06.

Bodnár Nara		

04. 07.

Andró Máté		

04. 08.

Weéber Soma		

04. 08.

Katona Sára		

04. 12.

Tóth Boldizsár		

04. 12.

Hollay Norbert

04. 13.

Hraskó Nikolasz Krisztofer

04. 14.

Bukri Botond		

04. 16.

Balázs Lóránd		

04. 21.

Pásztor Marcell		

04. 23.

Engel Hermina		

04. 24.

Bognár Benett		

04. 26.

Korom Miron		

04. 27.

Papp Ervin Olivér

04. 27.

Kovács Zétény

04. 28.

Szőke Eszter		

04. 28.

Kunstár Adrienn		

04. 29.

Furka Fanni		

04. 30.

A májusi számunkban tévesen
megjelent újszülöttek nevei helyesen
Tyukász Teodor

2021 március 11
.
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Sajtóközlemény
A Gebrüder Weiss Kft. átalakítja
struktúráját és megkezdi történetének legátfogóbb fejlesztési
programját.
A 30 éve alapított vállalat megduplázta eredményét 2020-ban.
Budapest, 2021. május 5. – Június elején Zalaegerszegen és Pécsett megkezdi
működését a vállalat két új, egyenként
2,5 ezer m2 területű telephelye. Ezzel
a GW Kft. 6 egyenrangú, önálló menedzsmenttel és döntési jogkörrel felruházott régióra osztja magyarországi
hálózatát és megteremti az egy kézben
lévő országos lefedettséget – jelentette be sajtótájékoztatón Varga Bálint,
a Kft. ügyvezető igazgatója. Kiemelte,
hogy mindegyik telephely a GW teljes szolgáltatási palettáját biztosítja
azonosan magas színvonalon ügyfelei
részére. Az átalakítás részeként az év
utolsó napjaiban a jelenleg Hajdúdorogon működő telephely Polgáron kap
a korábbinál háromszor nagyobb területen korszerű feltételeket. Vecsésen,
Biatorbágyon,
Mosonmagyaróváron
változatlan a kiszolgálás.
Milliárdos beruházások
Thomas Schauer, a GW délkelet-európai régiójának vezetője a magyarországi fejlesztéseket ismertetve elmondta,
hogy a cég Győrben 2 milliárdos beruházással saját tulajdonú logisztikai
raktár építését határozta el, Dunaharasztiban pedig 10 milliárd forintos
költséggel hamarosan megkezdődik
a meglévő 23 ezer m2 raktáregyüttes
mellett felépülő újabb 22 ezer m2 területű csarnok és irodakomplexum építése. Rámutatott: az új telephelyek és az
induló beruházások a társaság 30 éves
történetének legátfogóbb fejlesztési
programját képviselik.
GW Kft. értékesítési árbevétele 2020ban meghaladta a 22,1 milliárd forintot, ami 5%-kal túlszárnyalta a 2019-es
forgalmat. A társaság eredménye 2020ban meghaladta az 1 milliárd forintot,
ami csaknem duplája a 2019-esnek
(598 millió forint) és mintegy ötszöröse
a 10 évvel ezelőtti (228 millió forint)
teljesítménynek. A nyereséget a cég a
foglalkoztatotti létszám 15%-os növelése és a működési költségek jelentős
csökkentése mellett érte el.
A házhozszállítás piacvezetője

Thomas Schauer kijelentette, hogy a
GW Kft. a gazdasági visszaesés nyertese a logisztika területén. A küldeményszám 2019-hez képest 12%-os
növekedéssel elérte az 1,3 milliót,
amin belül a házhoz szállítási üzletág
80%-os növekedést ért el. A háztartási
disztribúció 230 ezer küldeményével a
GW Kft. a 31,5 kg-nál nagyobb tömegű termékek terítési piacának vezetőjévé vált.
30 év töretlen fejlődés
Emlékezetetett arra, hogy a GW az
elmúlt 30 évben csaknem 10 milliárd
forint értékben hajtott végre beruházásokat Magyarországon. A rendszerváltással szinte egy időben alapított
leányvállalatot Hungaroweiss néven, a
konszern történetében hazánk volt az
első, nem német anyanyelvű ország,
ahová a nemzetközi vállalat terjeszkedett.
A beruházások sorában a GW 1995ben légi- és tengeri irodát nyitott
Vecsésen. 2002-ben létesítette logisztikai terminálját Dunaharasztiban,
ahol jelenleg 23 000 m2 raktárterülettel rendelkezik. 2005-ben felvette a
Gebrüder Weiss nevet, majd 2008-ban
Hajdúdorogon, 2011-ben Mosonmagyaróváron, 2013-ban Győrben, 2014ben Biatorbágyon nyitott telephelyeket.
Thomas Schauer végezetül elmondta, hogy a kft. szeptemberben duális
képzési programot indít, amelynek
keretében hazai telephelyein szakmai
gyakorlati ismeretekbe avatja be a logisztikai pályára készülő fiatalokat.
A GW folytatja expanzióját
Jürgen Bauer, a GW Igazgatóságának tagja emlékeztetett arra, hogy a
konszern az elmúlt évekhez hasonlóan
továbbra is növekedési pályán van és
2020-ban 3,7 százalékos árbevétel-növekedést ért el. Folytatta nemzetközi
jelenlétének kibővítését: a légi és tengeri szállítmányozási szegmensben tovább növelte németországi telephelyeinek számát, piacra lépett Lengyelországban, Dél-Koreában, Malajziában,
Ausztráliában és Új-Zélandon.
Elektromos járműflotta, digitalizáció

A Gebrüder Weiss konszern évente
10%-kal tervezi csökkenteni CO2-kibocsátását, 2030-ra pedig saját infrastruktúrájával CO2-semlegessé szeretne válni. Varga Bálint bejelentette,
hogy a vállalat Magyarországon állítja
fel első nulla emissziós city-logisztikai
feladatokra optimalizált teherautó
flottáját. Az első tucatnyi elektromos
meghajtású furgon a jövő év elején
Budapest, Győr, Pécs, Zalaegerszeg
és Szeged belvárosában megkezdi a
károsanyag kibocsátás mentes házhoz
szállítást.
Jürgen Bauer a társaság digitalizációs
fejlesztése mérföldköveként ismertette
a 2020-ban bevezetett myGW online
ügyfélportált, amely egyszerű, gyors és
közvetlen hozzáférést biztosít a Gebrüder Weiss valamennyi szolgáltatásához
és valós idejű információkat nyújt a
szállítási és logisztikai megbízásokról.
Az alkalmazás jelenleg Ausztriában,
Magyarországon
Németországban,
Svájcban, Csehországban és Szlovákiában érhető el.

A Gebrüder Weiss cégről
Több mint 7400 dolgozójával, 170
saját telephelyével és 2020-ban elért 1,77 milliárd eurós árbevételével
(előzetes adat) a Gebrüder Weiss
Európa vezető szállítmányozási és
logisztikai vállalatai közé tartozik.
Az ausztriai, lauterachi székhelyű
Gebrüder Weiss Holding AG fő tevékenységi területei – a közúti, légi és
tengeri szállítmányozás, valamint a
logisztika – mellett egy sor különböző specializált, egyedi iparági megoldást is kínál, és számos leányvállalatot működtet. Utóbbiakhoz tartozik
többek között az x|vise logisztikai
tanácsadó cég, a tectraxx (a hightech vállalatok ágazati specialistája),
a dicall (kommunikációs megoldások,
piackutatás és tréning), a Rail Cargo
(vasúti szállítmányozás), valamint a
Gebrüder Weiss Paketdienst, amely
tulajdonrésszel rendelkezik az osztrák DPD csomagszállító vállalatban.
Ez a hálózat lehetővé teszi a vállalatcsoport számára, hogy gyorsan és
rugalmasan reagálhasson megbízói
igényeire. Az ökológiai és gazdasági
jelentőségű, valamint szociálisan elkötelezett családi vállalat, amelynek
története több mint 500 évre nyúlik
vissza a szállítmányozási üzletágban,
napjainkban a fenntartható gazdálkodás élen járó képviselője.

Dunaharaszti - 2021. június 19

DUNAHARASZTI HÍREK

FELHÍVÁS
PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
DUNAHARASZTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK ESETI MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN
Tisztelt véleményező Partnerek!
Dunaharaszti Önkormányzat a város Településrendezési Terveinek módosításáról döntött. A változásra kijelölt 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 vészhelyzetre tekintettel az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a
véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.
Az elkészült dokumentumok elektronikusan a www.dunaharaszti.hu honlapon 2021. július 5-től lesznek elérhetők.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településszerkezeti terv és a helyi
építési szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak 2021. július 21-ig kizárólag
elektronikus úton a titkarsag@dunaharaszti.hu
és a foepitesz@dunaharaszti.hu e-mail címre egyidejűleg elküldve.
Tisztelettel.

Dr Szalay László polgármester

Szeretettel
köszöntjük
a

90 éves

Takács Antal
Istvánnét
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Német nemzetiségi nevelés az óvodában: IGEN!
Az óvodakezdéskor sok szülőben merül fel a kérdés: Célszerű a 3 éves
gyermekem számára a német nemzetiségi nevelést választanom, amely
egyben a német nyelv megalapozása?
Az óvodáskor igen fontos korszak az
ember egyéniségének kialakulásában.
Ebben a korban intenzíven fejlődnek
a különböző képességek, kialakulnak
az alapvető erkölcsi tulajdonságok,
s olyan jellemvonások alapjai rakódnak le, melyektől nagymértékben fog
függeni a gyermek jövője, oktathatósága, további sikerei, a környező
emberekhez való kölcsönös viszonya.
„...a korai nyelvtanulás haszna hosszú
távon nem a korán megtanult kiejtés,
szavak, struktúrák számában mérhető, hanem a nyelvtanuláshoz való jó
hozzáállásban, a motiváltságban, sikerorientációban, magabiztosságban,
nyitottságban.” – Bauer Nándorné dr.
Óvodás
gyermekeink
tudásszomja, kíváncsisága, a halló- és artikulációs bázisuk rugalmassága kiváló alap, amelyekre a nemzetiségi
nevelés kapcsán jól lehet építeni, de
ez a készség később csökken. Nevelőmunkánk során a mindennapi szituációkhoz igazodva választjuk ki a
német nyelvi anyagot, amit gyermekeink játékban és spontán, hétköznapi tevékenységek közben gyakorolnak.
„A korai nyelvtanulás előnye az, hogy
az anyanyelv sémájába lehet állítani.
”( Hepwort)
„Ebben a korban a gyermekek befogadóképessége igen fejlett. Hangképző apparátusuk hajlékony, s ezért
könnyen tudják utánozni az idegen
nyelv hangjait, hangkapcsolatait. Helyes minta után a helyes kiejtést és a
mondatok helyes intonációját hamar
elsajátítják, és igen stabilan rögzítik.”
– Bauer Nándorné dr.
A német nyelvi mintát utánozva, gátlások nélkül, örömmel, játékként megélve, verselés és éneklés közben sajátítják

el a nyelvet gyermekeink, legtöbbször
a megértés érdekében mozgásos tevékenységgel kísérve. A pedagógus személyisége, mimikája, hanghordozása,
a kedvessége és az emberi rokonszenv
nagyon fontos motivációs tényező.
S hogy miként teszünk jót egy idegen
nyelv hangképzésével az anyanyelvi
fejlesztésért? Több éves tapasztalom,
hogy néhány a magyartól eltérő hangkapcsolat eredményes ejtése sikerélményhez juttatja a gyerekeket, ráadásul észrevétlen az idegen nyelvben, ha
valaki valamit rosszul ejt!
Sok verset, mesét dolgozunk fel a gyerekekkel együtt játékként, saját szórakoztatásunk céljából mindkét nyelven.
Ebben nagy segítség a vegyes életkorú
csoportösszetétel, mert a három-négy
évig nálunk nevelkedő gyermekek
előbb-utóbb megtanulják a nagyoktól
a játékokat, a minden nap ismételt
mondókákat, kifejezéseket s így nincs
is igazán szükségük arra, hogy fordítsunk, magyarázzunk nekik egy játékot,
vagy szituációt. Sőt, otthon is németül
kívánnak jó étvágyat, német énekszóval
rakják helyére a játékokat vagy mosnak
fogat. Az óvodai évek szókincse megala-

pozza az iskolai nyelvtanulás sikerét és
a mondatszerkezetek bevésését.
Mindenki számára adott a lehetőség,
hogy sváb hagyományokkal rendelkező
és ezeket ápoló városunkban eldöntse,
gyermeke számára milyen csoportot
tart legmegfelelőbbnek. Szándékaikat
a kiválasztott óvodában mindenképpen jelezniük kell, hiszen a csoportok
kialakítása a nemzetiségi önkormányzat támogatásával a gyermeklétszámtól függ!
Észrevétlenül kovácsolnak bennünket
össze közösséggé a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat által
szervezett hagyományőrző programok
(mint a szüreti felvonulás, a tájházban zajló események, programok stb.).
Ezeken a rendezvényeken az identitástudat kialakítása céljából mindig részt
veszünk, gyermekeinkkel táncolunk - s
természetesen a szülők kísérik el őket.
Itt nyílik alkalom arra, hogy a német
nemzetiség kulturális értékeit közösen
örökítsük át a fiatalabb nemzedék számára – ami a nemzetiségi nevelés célja.
Szeretettel várunk mindenkit!
Somkuti Edit
német nemzetiségi óvodapedagógus
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Állati dolgok
„Beszél majd az utókor, kiről?
Ha-ha-ha, Doktor Bubóról!”
Történetünk főhőse „Luna” a gyöngybagoly gyógyulása által szeretnénk
bemutatni a baglyok varázslatos világát, védelmüknek fontosságát, értékeiket.
A gyöngybagoly (Tyto alba) a madarak osztályán belül a bagolyalakúak
rendjébe tartozik. Az ún.
csökkenő számú fajok kategóriájába
tartozik. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100 000 Ft. Állománycsökkenésének oka a költőhelyek
fogyása (alkalmas épületek lezárása),
a táplálkozóterületek beszűkülése, az
urbanizációs hatások okozta pusztulás (rágcsálóirtó szer miatti mérgezések, pusztulás a közutakon és villamos
vezetékek oszlopain, közvetlen emberi
pusztítás).
A lakástulajdonosok, kivitelezők
gyakran nincsenek tisztában azzal,
hogy a védett állatokat érintő épületmunkák természetvédelmi hatósági
engedélyeztetést is igényelnek! Ennek elmulasztása esetén a munkálatok a lakott fészkeket, fészek- és
lakóüregeket törvénysértő és embertelen módon, állatkínzást is megvalósítva, akár állatok tömegeivel együtt
semmisítik meg! Ezért a megyei
kormányhivatalok a fészkek eltávolítását, a fészeküregek betömését, a
denevérkolóniák áttelepítését csak
tavaszi-nyári szaporodási időszak
előtt, illetve ezt követően engedélyezhetik, amennyiben az érintettek időben benyújtják az engedélyeztetési
kérelmet.
Főleg pockokkal, cickányokkal,
egerekkel táplálkozik, ezért a fészekalj nagysága nagymértékben
függ a mezei pocok állományától,
de apróbb énekesmadarakat is elejt. Templomtornyok, padlások, állattartó telepek, magtárak rejtett
életű madara. Táplálékban gazdag
időszakban hamarabb kezdi meg
költését, ilyenkor előfordul másodköltése is. A fészekalj általában 4-9
tojásból áll, melyeken rendszerint a
tojó kotlik, a hím pedig a táplálékszerzésben segít.
A főként éjszakai életmódot folytató, téli álmot nem alvó kisrágcsálók alapvető táplálékát jelentik a
baglyoknak. Tartósan havas időszakokban ezek megszerzése nem kön�-

nyű – ezen a helyzeten segíthetnek
a bagolyetető-egérvárak.
A füleskuvik kivételével nem vonuló
baglyaink legfontosabb táplálékát a
téli álmot nem alvó kisrágcsálók alkotják. Mindaddig nincs is probléma,
amíg a hóborítottság nem tartós vagy
a hótakaró nem haladja meg a néhány centiméteres vastagságot. Ilyenkor a baglyoknak nem jelent gondot
a talajon keresgélő, a hófoltok között
szaladgáló egerek és pockok megfogására. Amint azonban a tartósan (több
hétig) megmaradó hólepel vastagsága
meghaladja az arasznyit vagy felszíne
jégkérgessé válik a baglyok kritikus
helyzetbe kerülhetnek, mert az éhezés következtében legyengülnek, majd
megfagynak.
Az egérvárak olyan építmények,
amik önmagukban alkalmasak vagy
amiket mi teszünk alkalmassá kisrágcsálók beköltözésére, ahol a kisemlősök megépíthetik fészkeiket, s
melynek közelében a táplálékukat is
megtalálják. Ilyen építmények lehetnek a farakások, kőrakások vagy az
alul nyitott, fából készült szekrényes
komposztálók. Amennyiben ügyelünk arra, hogy a környezetünkben
ne legyen gondatlanul szétdobált
szerves hulladék, nem kell tartanunk
a rágcsálók elszaporodásától, erről a
baglyok és a macskák is gondoskodnak, és nem fognak betelepedni a
számukra sokkal zavartabb lakásba
sem. (Forrás: Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület)
Luna története:
Luna 2019. évben került a Tüskevár
Vad- és Egzotikus Állatvédő Alapítványhoz, feltehetőleg autóbalesetet
szenvedett. Tudata zavart volt, fejét
nagy ütés érhette, ennek következtében agyrázkódást kapott és a bal
szeme traumás sérülés következtében bevérzett. Akut sürgősségi ellátásra volt szüksége. Testhőmérséklet stabilizálást, infúziós terápiát,
fájdalomcsillapítást, egyéb gyógyszeres és roboráló kezelést és kezdetben konzervatív szemészeti ellátást
végeztünk.
Pár nap alatt állapota jelentősen
javult, de a szemét ért trauma miatt szemészeti specialista állatorvos
segítségét kellett kérnünk a Klapka
Állategészségügyi központban dr.
Fenyves Ildikó kisállat szemészeti
szakrendelésén. A vizsgálat eredménye a bal szemlencse luxációja,
melynek orvoslása vagy a szemgolyó
eltávolítása vagy a lencse kivétele,

amelyet baglyon tudomásunk szerint még nem csinált senki Magyarországon (mint később megtudtuk a
világon is nagyon ritkán).
Az állatorvos csapat összefogásban
a lencse eltávolítása mellett döntött, mert fél szemmel egy ragadózómadár a természetbe nem térhet
vissza. Maga a műtét, annak előkészítése a megfelelő altatás kivitelezése komoly szakmai összefogást és
tervezést igényelt. Az altatást dr.
Tóth Szabina doktornő biztosította
a majdhogynem 2 órás beavatkozás
alatt, mely nagyon nagy kihívás egy
vad madár esetében. A műtétet dr.
Fenyves Ildikó végezte csapatával.
Hosszú ideig tartó utókezelést követően (szemcseppek 2 óránkénti
használata), szisztémás gyógyszeres
kezelés a kontroll vizsgálatok és repatriálásra való felkészítés alapján
(zsákmány vadászata), minden jel
arra mutatott, hogy Luna műtétje
sikeres volt, szabadon folytathatta
életét.
Kérjük, ha értékesnek tartja munkánkat segítse a Tüskevár Vad- és
Egzotikus Állatvédő Alapítvány működését, melyről bővebb információt
a https://www.tuskevaralapitvany.
hu/ oldalon talál.
Vadállatok mentése, orvosi ellátása
során Dr. Bubót idézve:
Sok esetben már az is számottevő,
ha az orvos életben marad!
dr. Schweickhardt Eszter
dr. Tóth Szabina
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Hat éven keresztül a Vagabond Korzó egyik védjegye volt,
hogy június első szombatján kihívunk mindenkit az utcára, jöjjön, hallgasson zenét, élvezze a színeket, ízleljen finomságokat, beszélgessen jókat, az az: Kapcsolódjon ki !
Zsezsegjen velünk! Tavaly kétszer raktunk össze mindent
és a kezeinket is, remélve, talán...talán...de az ismert valóság csak az álmokat hagyta meg.
Abban szinte biztosak voltunk, hogy az idei, hagyományos,
június 5-re elképzelt terveinket máskorra kell gondolni. Így
lett a nyár első szombatjából, az utolsó szombat:
AUGUSZTUS 28!!!
Nem győzzük hangsúlyozni hálánkat segítőink, támogatóink, szimpatizánsaink felé, akik velünk együtt izgulnak,
hogy végre, hogy újra!
Addig is óvatosan a világban! és Vidáman a Vagabond
Korzón!!!
Vagabond Korzó Egyesület

Anyák napi fotófal
Május első vasárnapján, 2-án az édesanyákat köszöntöttük,
és természetesen a nagymamákat, a dédnagymamákat is.
A járvány miatt azonban ez az ünnep sem olyan, mint a
megszokott, hiszen elmaradtak az óvodai, iskolai ünnepségek, és nagyit sem látogathattuk meg otthon, vagy csak
nagyon elővigyázatosság mellett, tartva a távolságot.
A Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület a család egységét
hivatott ápolni, így úgy gondoljuk, hogy a járvány ellenére
lehetőséget teremtünk az anyukák felköszöntésére.
Városunk szívében, a Városi Könyvtár előtt 2021. 04. 29. 05. 03. között „Anyák napi fotófalat” helyeztük ki. Ez elé
bárki beállhatott és az itt elkészült ünnepi fénykép elküldésével köszönthette az anyukáját, a nagymamáját vagy a
dédijét.
Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület

ŠKODA

SUV-MODELLEK
BÁRMERRE IS TARTASZ

PRÓBÁLD KI
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT | 06 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.
km.
km.
A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,6–8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120–212 g/km.
km.
A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,0–11,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131–265 g/km.
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SUV modellek már 5 912 000 Ft-tól
Porsche Bónusz finanszírozással

A T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet és Tiguan modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 0,6-9,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 15-225 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 is befolyásolják. Az akciós ajánlat 2021. február 04-től
2021. június 30-ig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsik illusztrációk.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:
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vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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AZ ÚJ, ELEKTROMOS
ENYAQ iV.
FELTÖLT ÉLETTEL.

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

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!
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 gépkocsi illusztráció.
A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:
15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

