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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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• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl

kedvező árAk!
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Ács Kapocs Építő Kft.

36-30/919-4694
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Vonatmentesítő járatok menetrenddel
Buszok a MÁV-Alsóról a Dunaharaszti
Külső HÉV Megállóhoz!
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a munkanapokon Budapestre utazók, különösképp a diákok és a
munkába igyekvők számára segítséget nyújtsunk a május
1-jén életbe lépő vágányzárral kapcsolatos közlekedési változások miatt.
A Ventona Trans Kft-vel kötött megállapodásunk értelmében a MÁV-Alsó állomásról induló önkormányzati buszok a Dunaharaszti HÉV Megállóhoz szállítják majd az
utasokat, ahol a HÉV-re és a Volánbusz mentesítő járataira is át tudnak szállni. Út közben nem lesznek megállók, kizárólag a két végpont között fognak közlekedni
a körjáratok. A buszjáratok csak munkanapokon fognak
közlekedni, az utazás bárki által ingyenesen igénybe vehető. Hétvégeken és munkaszüneti napokon a szokásos helyi
buszközlekedéssel továbbra is a megszokott jegyvásárlási
feltételekkel lehet utazni.

Az önkormányzat által finanszírozott helyi mentesítő buszközlekedés költsége jelentős terhet ró városunkra, mégis úgy
döntöttünk, hogy az érettségik és a vizsgaidőszak közeledte
miatt a lehetséges legtöbb, vagyis 30 járatot indítunk el
május 2-án hétfőn reggel. A menetrend a már nyilvános Vo-
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lánbusz menetrendhez (https://www.volanbusz.hu/hu/
hirek/hir/38585 ) igazodik. Az önkormányzati buszok pár
perccel hamarabb megérkeznek a HÉV megállóhoz, hogy
az átszállás zavartalan legyen. Hamarosan táblákon is olvasható lesz a 2 végponton (MÁV-Alsó és HÉV Megálló)
a menetrend. Mivel felmérésünk szerint sokan kerékpárral
érkeznek, a MÁV-Alsó állomásnál térfigyelő kamerával ellátott kerékpártárolót is kiépítünk majd, ezzel könnyítve a
mindennapi utazás terhein. Folyamatosan figyelni fogjuk
a forgalmat és az utasok igényei szerint alakítjuk majd a
járatok gyakoriságát. Elképzelhető, hogy a nyári időszakban ritkítható lesz a járatszám, majd szeptembertől újra
sűrűbb –így a költségek optimalizálása is megvalósulhat.
Mivel előre láthatóan több évről van szó, fontos figyelnünk a költségeket, hogy hosszútávon biztosítani tudjuk a
mentesítő buszjáratok elérését a dunaharasztiak számára
a legfontosabb időszakokban, mint pl. a tanév. Természetesen figyelni fogjuk a közlekedési helyzetet és a nyitottak
vagyunk a visszajelzésekre.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.
április 25-én megtartotta következő, munkaterv szerinti ülését
Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta
elvégzett feladatokról:
- A Csokonai utcában a 20 kV-os elektromos vezeték fektetése az E.ON megbízásából megtörtént, a helyreállítási
munkák folyamatos egyeztetések mellett megkezdődtek. Az
új vezeték élőre kötése május 10-ig megtörténik. A kivitelezés befejezését követően az önkormányzat beruházásában a
vezeték nyomvonalában a Szondi György utca és az Eötvös
utca közötti szakaszon új térkő burkolatú járda építésére
kerül sor.
- A Fecskefű és Egry József utcákban a 24 tantermes iskola ellátásával összefüggésben befejeződött a DN 315-ös
szennyvíz nyomóvezeték építése. Az élőre kötés április 22-én
szintén megtörtént.
- A Bezerédi Sportpark építése ütemterv szerint halad. Elkészültek a sportpályák és a futókör szegélyei, illetve a kiszolgáló épületek, zenepavilon alapozási munkái megkezdődtek.
- A Dunaharaszti és Alsónémedi közötti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveit az Ökoturisztikai Nonprofit Kft.
megbízásából a RODEN Mérnöki Iroda elkészítette és megindult az engedélyezési eljárás.
- A Sport-szigeti parkerdőben a fák veszélytelenítése megtörtént, 500 db erdészeti facsemete ültetésére kerül sor.
- Megkezdődtek a városban a zöldterületek kezelési és fenntartási munkái, és a közutak lokális kátyúzása is.
- Az ÉDV Zrt. tájékoztatása szerint a Dózsa György úti
ivóvíz rekonstrukció a Földvári utcai csomópontban elkészült, a Klapka utcai csomópont élőre kötése még április
hónapban megtörténik és ezt követően a végleges burkolat
helyreállítások is megtörténnek.
- Az Önkormányzati feladatállátást szolgáló fejlesztések
2022. évi támogatására a 2/2022. (II. 1.) Kt. határozat
alapján benyújtott, a Dunaharaszti Városi Bölcsőde (2330
Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 4. 3825 hrsz) fejlesztését
célzó pályázatot megnyertük. A műszaki tartalom: vizesblokk komplex felújítás, festés, összköltség: 9.380.327 Ft,
támogatási összeg: 4.690.163 Ft, a saját forrás fedezete a
2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

- Elkezdődött az intézmények klímaberendezéseinek éves
karbantartása és tisztítása.
- Gépészeti karbantartási munkákat végeztettünk a Mese
és Napsugár Óvodában (konyhai csaptelepek cseréje, HMV
keverőszelepek cseréje, kéményjavítás, kazánkarbantartás).
A Városi Könyvtárban wc-tartályokat cseréltettünk. A Hunyadi Iskola konyhájában bojlert cseréltünk a vízvezeték
részleges felújításával.
- A 2022. március 21-én feladott 2021. évi költségvetési beszámoló – és annak keretében a 2021. évi állami támogatás
(normatíva) elszámolás - Magyar Államkincstár általi jóváhagyása 2022. április 6-án megtörtént. A 2022. I. negyedéves
időközi mérlegjelentés, a 01-03. havi időközi költségvetési
jelentés és a 2021. évről készített összevont (konszolidált)
beszámoló 2022. április 22-én határidőben feladásra került.
Ezt követően a képviselők belevágtak a napirendi pontok megtárgyalásába. Három rendeletet is megalkottak:
az önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak)
támogatásáról szóló-, a közterületen történő járműtárolás
szabályait rendező-, valamint a 2022. évi igazgatási szünetről
szóló helyi jogszabályt.
A testület elfogadta az Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság javaslatát, és döntött az önszerveződő közösségek
támogatásáról szóló pályázat keretében kiosztható 15 millió
forintról („civil pályázat”). 49 szervezet nyújtott be pályázatot, a testület kettő kivételével az összeset támogatta.
A képviselők eredménytelennek nyilvánították a Városi
Bölcsőde következő tagintézményének megépítésére kiírt közbeszerzési eljárást, mert a beérkezett ajánlatok mindegyike
meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét.
Döntöttek arról, hogy a pályázatot újra kiírják. Elindították
a településrendezési terv módosítását célzó eljárást (a HÉV
fejlesztésével összefüggésben), döntöttek gazdasági területek
belterületbe vonásáról, és biztosították a Mindszenty utcai
műfüves pálya felújításához szükséges önrészt (a költségek
90%-át az MLSZ állja). Május 22-én az Önkormányzat megrendezi a Piknik Parki Parádét a Sport-szigeten, ennek keretében sor kerül az erős emberek versenyére. A testület biztosította a rendezéshez szükséges forrást.
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A testület elfogadta a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést, döntött víziközmű vagyonelemek átvételéről
és kiírta a pályázatot a József Attila Művelődési Ház intéz-
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ményvezetői pozíciójára. Ezt követően zárt ülésen döntöttek
a 2022. évi kitüntető díjak adományozásáról.

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére
Köztisztviselői jogviszony időtartama: Határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 2330 Dunaharaszti Fő út 152.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a
Közszolgálati szabályzat az irányadók.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A csoportvezető által meghatározott beosztás szerint intézi az adózók
helyi adó, azon belül a helyi iparűzési adó és idegenforgalmi
adó ügyeiben az adóbevallással, az adókivetéssel, nyilvántartással összefüggő feladatokat.
Előkészíti minden adónemben a túlfizetés visszautalását hivatalból és az adózó kérelmére, illetve a túlfizetés átvezetését
másik adóbeszedési számlára.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, közgazdasági, pénzügyi végzettség, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), képesség az
önálló munkavégzésre és a határidők betartására, nagyfokú
pontosság, precíz munkavégzés, terhelhetőség, önállóan és
csapatban is jó teljesítmény, jó problémamegoldó képesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: A közigazgatásban
adóztatási- különösen önkormányzati adóügyi - területen
szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, önkormányzati
ASP rendszer ismerete, szakmai referencia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Motivációs levél, fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.)
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2022.
június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pátkainé Polányi Ágnes nyújt, a 06-24/504-427 -es telefonon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatala címére történő
megküldésével (2330 Dunaharaszti, Fő út 152 ).
Személyesen: E-mail: titkarsag@dunaharaszti.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.
dunharaszti.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önéletrajzában megadott
adatokat Dunaharaszti Város Polgármesteri Hivatala kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást
lebonyolítsa.

Keresztény szemmel
Hitről – bizalomról
A húsvéti ünnepek után vagyunk. A keresztény hit szíve-közepe, hogy Jézus meghalt a bűnösökért, és a harmadik napon feltámadt. Ezt a tényt az evangéliumok egybehangzóan állítják. Tudom, a racionalitás számára ez felfoghatatlan,
de ettől a bibliai tények, tények maradnak. A feltámadásnak nincsenek szemtanúi, de a Feltámadottal később százak
találkoztak az újszövetségi híradások szerint. Ez a hit nem
lehet racionális, hiszen az emberi tudás foglya lenne. Ez a hit
nem irracionális (őrült), hiszen nehezen elképzelhető, hogy
az egyház két évezredes történetében csupa őrült lett volna
jelen. Ez a hit transzracionális (az értelmen túl mutató) hit.
Ha nem értek a Napban zajló magfúziós folyamatokhoz, attól
még nyugodtan élvezhetem a tavaszi napozás örömeit. A hit
tehát nem a hiszékenység naiv hite, hanem valami egészen
más. Az újszövetségi görög szóhasználatban, majd a későbbi latinban is, amikor hitről van szó, valójában a bizalomról
beszél a Szentírás. Ez bizony nagy titok. Ha hiszek, akkor
bízom, hogy Isten minden ténykedése az életemet és üdvösségemet szolgálja. A bizalom a pozitív viszonyulás csereszabatos szava. Aki megalkotott a teremtésben, üdvösséget szerzett
Krisztus kereszthalálában, hitet-bizalmat adott a Szentlélek
által, nyilván a javamat akarja.

Erre akkor jöttem rá, teológiai tanulmányaim után, már három gyerekes apaként, amikor egy nagyon profán, de érdekes
esemény részese lehettem. Akkor Pécsett éltünk, és egy kedves délutáni sétánk a Sétatérre vezetett. Élveztük a tavaszt, a
napsütést, és a gyerekeink érdekes játékba kezdtek. A Székesegyház előtti Sétatéren teraszos kiképzésű volt a lejtés miatt
a szintkülönbség, a gyerekek elkezdtek rohangálni a teraszok
között. Én álltam legalul, a gyerekek meg potyogtak a felsőbb
szintről. Én persze jó apaként kapkodtam őket, Míg, már lógott a nyelvem, és megkérdeztem, nem féltek, hogy nem kaplak el benneteket? Mire a válasz az volt, hogy úgyis elkapsz
bennünket, mert te vagy az apukánk… Ekkor értettem meg
valamit életre szólóan…!
Varsányi Ferenc
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Nyár Indító Piknik Parádé!
Május 22.

A Dunaharaszti Város Önkormányzata egy új program
sorozattal szeretné meglepni városunk lakóit. Május 22
vasárnap nyár köszöntőként szórakozzunk és drukkoljunk
közösen a Sport szigeten a Piknik Parkban!
Programok:
11.00-tól 13.00-ig erős emberek nemzetközi versenye.
13.00-tól szabad program, egy laza ebéd keretein belül
felkészülhetünk a délutáni bolondos versenyszámokra.
15.00-tól 17-00-ig bolondos városi játékok. Kötélhúzás,
zsákba futás, talicskás futóverseny és hasonló vidám versenyek!
A győztes személyek és csapatok nyereményekkel gazdagodhatnak!
17.30-tól 18.30-ig a CocLers zenekar szórakoztatja a
megjelenteket.
18.45-tól szabadtéri mozi film vetítés, az Üvegtigris című
produkciót nézzük együtt.
20.30-tól búcsúzóul még a CocLers csapata pár hazaballagó nótával zárja az estét.

A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
További részleteket a Facebook oldalon hírdetünk!

Gyereknap a Sport-szigeten Könyvtári
könyvajánló
11.00 Portéka Színpad műsora
12.00 After School Helyi
táncbemutató
12.30 Mollini bűvész műsor
13.10 Hard Steppers Helyi
táncbemutató
13.25 Eszményi Viktória műsora
Gyermek dalok
14.24 Dance Feeling Helyi
táncbemutató
14.45 Operenciás Bábszínház
„Vizipók-csodapók”
15.45 Trambulin Fittnes Helyi
sport bemutató
16.05 Peppínó bohóc és barátja
Bohóc műsor
17.00 Búgócsiga Zenede műsora

Minden érdeklődőt szeretettel vár a
Városi Önkormányzat és a rendezvényen közreműködő civil szervezetek.

James McBride:

King Kong diakónus (Magvető)
Sportzakó, az Öt Cél Baptista Gyülekezet diakónusa 1969 szeptemberében válik végleg halálra ítélt emberré: fegyvert ragad, és rálő egy
rettegett drogdílerre. Tette nem
várt következményekkel jár, egész
Dél-Brooklyn életét felbolygatja.
McBride fantasztikus humorral és
egy bennfentes empátiájával rajzolja meg a környék afrikai-amerikai,
latin, olasz és ír közösségét, bemutatja az ügyre ráállított zsarukat,
a fehér szomszédokat és a baptista
gyülekezet tagjait. Regényét olyan
emlékezetes figurák népesítik be,
mint az olasz maffiavezér, Elefante, Sportzakó néhai felesége, Hettie,
akinek szellemével a férfi folyamatosan perlekedik a gyülekezet eltűnt
karácsonyi pénze miatt, vagy épp
a telep gondnoka, aki minden hónap első szombatján rácsodálkozik a
rejtélyes sajtszállítmányra, amelyet
évek óta a 17-es számú épület kazánházába küld valaki. A King Kong
diakónus fordulatos, lebilincselő,
csupaszív történet egy sokszínűségében is összetartó közösségről.
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Borsa Brown:

Catherine Barr:

Sava-borsa : regényes ízek
a világ körül (Álomgyár Kiadó)

Az óceán világa egy teknős szemével
(Scolar Kid)
(7-10 éves gyerekeknek)
Ismét egy igényes kiadású Scolar Kid
könyvet vehetnek a kezükbe a gyerekek, akik érdeklődnek az óceánok világa után! A Föld óceánjai megannyi érdekességet és szépséget tárnak elétek,
felhívva a figyelmet arra, hogy ezeket
az értékeket meg kell védeni, hogy
még sokáig gyönyörködhessünk benne!
Mi zajlik az óceánokban? Milyen óceáni élőhelyek vannak? Csodálkozzatok rá az óceánok csodáira! Hogyan
segíthetünk az élet megmentésében?
Ne felejtsétek el, hogy a víz az élet forrása!

„Egyél, igyál! Ez a nap már úgyis az
ördögé!”(Borsa Brown: Gyalázat és hit)
Történetek, helyszínek, ízek. Ez a három dolog fonódik össze ebben a szakácskönyvben, nem véletlenül. Az
Arab-félszigettől Szicília vagy Szardínia partjain át egészen Amerikáig,
Törökországig utazhatunk, és kóstolhatunk. Legyen édes vagy sós, natúr
vagy csípős, folyékony vagy szilárd,
egy biztos! Ha belekóstolunk a receptek segítségével elkészített ételekbe,
és behunyjuk a szemünket, ott leszünk a történetek helyszínén, ahonnan származnak ezek a finomságok.

Mindenkinek jó ízlelgetést kívánunk!

Resurrectio
Kiemelkedő jelentőségű kiállítás nyílt meg a Laffert Kúriában április 23-án. A Magyar Kárpitművészek Egyesülete
alapításának 25 éves jubileumi kiállítását rendeztük meg a
magyar kárpitművészet legkiválóbb alkotóinak és a Magyar
Művészeti Akadémia több akadémikusának jelenlétében.
A kiállítás a húsvéti ünnephez kapcsolódóan a Resurrectio címet kapta; a feltámadás, vigasztalódás, az újra
felemelkedés gondolatkörét ábrázolja a kárpitművészet
nyelvén megjelenítve. Az egyéni művekből válogatott tárlat harmincnégy meghívott művész közel hatvan alkotását mutatja be. A kiállítási program a mai magyar kárpitművészet legjavából merítve, zömmel nagyméretű,
reprezentatív műveket sorakoztat fel, törekedve a műfaj
minél változatosabb bemutatására, a kísérletező egyéni utak
és sajátos látásmódok eleven sokszínűségének feltárására. A
kárpitművészek közösségének elmúlt negyedszázadát átfogó
tárlat kurátora Máder Indira Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, az egyesület alelnöke.
A zsúfolásig megtelt díszteremben a Storioni Quartet muzsikája nyitotta meg az ünnepi eseményt, Vivaldi és Bach
műveivel. A zenészek között örömmel ismertük fel a Magyar
Virtuózok Kamarazenekar tagjait, akik intézményünkben
már többször felléptek az elmúlt években.
Az est háziasszonya, városunk elismert színművésznője,
Nagyváradi Erzsébet Babits Mihály versével köszöntötte a
jelenlévőket.
A kiállítást Dvorszki Hedvig Ferenczy Noémi-díjas művészettörténész, a MMA akadémikusa nyitotta meg.
A megnyitó beszéd után Sára Ernő tervezőművész, Érdemes
művész, akadémikus, a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat vezetője adott át
elismerő kitüntetést Balog Edit Ferenczy Noémi-díjas kárpitművésznek, a jubiláló egyesület alapító elnökének.
Ezt követően a Storioni Quartet Händel, Paganini, Mozart

műveiből álló összeállítással és Johan Sebastian Bach Máté
passiójának részletével zárult.
A Laffert Kúria végül egy pezsgős koccintásra látta vendégül a jelenlévőket, akik ezután a kiállítás nem mindennapi
alkotásaiban gyönyörködhettek.
Elmondhatjuk, hogy intézményünk történetében ez volt a
legtöbb, kiemelkedő, neves (köztük több Kossuth-díjas) alkotóművész egyidejű jelenléte mellett megrendezett – ahogyan megnyitójában Dvorszki Hedvig jellemezte – „szokatlanul elegáns kiállításmegnyitó.”
A tárlat július 1-ig látogatható, nyitvatartási időben. A
kiállítás időtartama alatt két alkalommal szervezett vezetést
tartunk, ahol Máder Indira, a kiállítás kurátora kalauzolja
az érdeklődőket.
Június 25-én kerül sor a kiállítás finisszázsára, melyen dr.
Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész tart előadást, s amelyet a Vass Lajos Kamarakórus hangversenye követ Szabó Sipos Máté karnagy vezetésével.
Várjuk a Laffert Kúriába az érdeklődőket!
Gáll

További progamok
Május 20. Spirit Színház
Az élet egy kabaré című előadása lesz látható.
Május 22. Német Nemzetiségi Önkormányzat
szabadtéri táncos rendezvényére kerül sor.
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Program ajánló
Nótaest Dunaharasztin!
május 21. szombat 15 óra

A Szeretem a Magyarnótát Koncertsorozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.
Célja a Magyarnóta életben tartása és a nóta szeretők táborának a kiszélesítése, valamint a cigányzenészek munkájának az elismerése. A Magyarnóta műfaj 2014 óta méltán bekerült a Hungarikumok gyűjteményébe. A fellépő
neves művészek között köszönthettünk egy Dunaharaszti
énekest is, akit nem csak itthon, de már a határainkon túl
is Szlovákiában, Bácskában és Erdélyben öregbíti a Magyarnóta műfajt és népszerűsíti azt.

Magyar Gála
A Dunaharaszti Magyar Gálát évente egy alkalommal
állítja színpadra a Paradicsomsziget Egyesület. Idén
már harmadízben, autentikus alkotó művészek bevonásával kerül megrendezésre. A műsorban, a magyar
kultúra követeiként, a városban élő -, és alkotó, s a
kistérségre is kikacsintó meghívottak, ismert, vagy
újonnan bemutatkozó amatőr művészek csillogtatják
meg tehetségüket, tudásukat.

A helyi hagyománnyá nemesedett
Dunaharaszti Magyar Gála ez évben
május 29-én, 16:00 órától kerül
bemutatásra a Laffert Kúriában.
A dátumot már most érdemes a naptárba bejegyezni,
hívunk és szeretettel várunk mindenkit az ingyenes
programra. A Gála után élőzénes Táncház!

Dunaharaszti tánciskolák
gálaműsora

BARÁTI BOGRÁCS PARTI

2021 szeptemberében a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház először rendezte meg a városunkban működő
tánciskolák bemutatkozását segítő táncválasztót. Ezen a
programon 13 tánctanár saját táncstílusával mutatta be a
Dunaharasztin jelen lévő táncélet sokszínűségét.
Immár a tanév végéhez közeledve, 2022. május 28-án 17
órától egy nagy közös gálaműsor keretén belül mutatják be
produkciójukat.
A rendezvényre várunk minden táncot szerető érdeklődőt!
A belépés díjtalan!

'22. 05. 21.
9:00
NOMÁD
Kemping

Gyertek, mutassátok meg milyen finom bográcsos
ételt tudtok főzni!
4-5 fős csapatok jeletkezését várjuk!
Asztalokat, padokat és a tűzifát biztosítunk!
Nevezési díj: 2.500 Ft/csapat
Jelentkezés:
Kaltenecker Zsuzsanna
+36 70 614 3793, zsuzsafolti01@gmail.com
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Zöld szíves hírek a Hétszínvirág óvodából
Másodszor is elnyertük a zöld óvoda címet!

2021-ben immár 15. alkalommal kerül
meghirdetésre a Zöld Óvoda minősítő
címre vonatkozó pályázat. Óvodánk
először 2018-ban pályázott először sikeresen erre a megtisztelő címre.
Idén a Vajdahunyadvárban február 15én adták át a 2021. évi Zöld Óvoda
pályázat okleveleit a résztvevő óvodák
képviselőinek. Az okleveleket Dr. Rácz
András környezetügyért felelős államtitkár és Lükőné Örsi Gabriella, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgató-helyettese adta át a pályázaton
először, másodszor vagy harmadszor
nyertes, illetve az Örökös Zöld Óvoda
címet elnyerő intézményeknek.
Az elmúlt 3 évben tett vállalásainkat
miszerint:
- fejlesztjük, bővítjük a természet
megfigyelő és megismerő eszközeinket
- kerti magaságyásokat és komposztálót hozunk létre udvarunkban
- és bővítjük zöld könyvtárunkat sikeresen teljesítettük. Ezen felül óvodánk
gazdagodott még egy kerti tóval, ahol
a gyermekek közelről figyelhetik meg
a vízi állatokat és növényeket, illet-

ve a kisebb csoportosok víz vizsgálatot is végeznek. A nevelési évben
a gyermekeket Zöldtündér segíti, aki
figyelmezteti őket a környezettudatos
viselkedésre, jelzi a közelgő jeles ünnepeket, illetve minden alkalommal
apró feladatokkal bízza meg a zöld
szíves óvodásokat.
Pedagógiai programunkból kitűnik,
hogy nevelésünk alapját a környezettudatos szemlélet határozza meg, erre
építjük a fejlődést elősegítő tevékenységeinket. Törekszünk arra, hogy az
óvodánkból elballagó gyermekek ne
csak a zöld szíves igazolványt vigyék
magukkal, hanem olyan szemléletet
is, mellyel egy fentarthatóbb világban
élhessünk együtt.
Az elkövetkező három évben sem pihenünk meg, folytatjuk küldetésünket, új célokat tűztünk ki melyeket a
nyertes pályázatban is megfogalmaztunk. Az elkövetkező három évben
vállaljuk, hogy:
•rendezünk egy országos szintű zöld
szíves találkozót, szakmai nappal és
terepgyakorlattal egybekötve.

•rovarbarát kertet alakítunk ki óvodánkban.
•olaj gyűjtőpont létrehozása óvodánk területén.
A második zöld óvoda cím elnyerése
után még nagyobb lendülettel és elhivatottsággal folytatjuk munkánkat.
Fő irányvonal továbbra is a környezeti nevelés, de magasabb intézményi
szintre próbáljuk hozni a nevelőtestület tudatosságát. Törekszünk, hogy új
innovatív formákat találjunk a tudás
átadására, az eltervezett programok
megvalósítására.
Kelemen-Szebeny Olga

Újra cserjementesítés a
Kápolna-dombon!
A Kápolna-domb védett és fokozottan
védett virágai megóvására az immár
hagyományos cserjementesítő akciónkhoz várunk minden olyan természetet szerető segítőt, aki már dolgozott velünk, vagy most szeretne!
Cél az invazív cserjék visszaszorítása,
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ezáltal az őshonos gyep megóvása.
Már 6 éve végzünk cserjementesítést
évente legalább egyszer, de mint tavaly is akár kétszer. A munka a Természetvédelmi Hatóság útmutatása
és Dr. Sziráki György felügyeletével
történik.
Az októberben elvégzett munkánkat most májusban folytatnunk kell,
ehhez toborzunk önkénteseket, akik
szívesen segítenek, hogy még sokáig virágozhassanak városunk büszkeségei, a védett homoki nőszirom,
pusztai meténg, szártalan csüdfű, a
fokozottan védett homoki kikerics,
csikófark és még legalább 50 nem
védett faj.
A cserjementesítés lényegéről, gyakorlatáról bővebben olvashatnak óvodánk honlapján!
https://www.dunaharasztihetszinviragovoda.hu/.../5077/
Ha szeretnének tevékenyen részt venni Zöldszives akciónkban szükség lesz
ágvágóra, metszőollóra, kesztyűre,
ecsetre, bögrére, konzerves dobozra!
Mindenkit szeretettel várunk
2022. május 28-án 14 órakor a Kápolna-dombon!
Jelentkezéseket az óvodánk email címére várjuk!
KÖSZÖNJÜK ELŐRE IS!

Támogatókat keresünk,
hogy támogathassuk a beporzókat!
A Zöld Óvoda cím pályázati anyagában vállaltuk, hogy megszervezünk a Zöld Szív Országos Találkozón belül egy szakmai napot,
amelyre a környék, Budapest és az
agglomeráció óvodáiból, iskoláiból
várunk vendégeket.
A nap témája: az óvodai, iskolai
tanösvények, természetmegfigyelő
módszerek.
Arra keressük a választ, hogy mi is
a célja, hol a helye a tanösvényeknek a környezeti nevelésben?
Erdőpedagógiai és természetpedagógiai módszerek alkalmazását
szeretnénk megmutatni az érdeklődő óvónéniknek, tanároknak, az
óvodák, iskolák udvarán kialakítható tanösvény bemutatásán keresztül.
A sok év zöld tapasztalatai mellett, amit már bátran osztunk meg
kollégáinkkal, újakat is szeretnénk
szerezni, ehhez szeretnénk segítségüket kérni! A beporzók védelme,
fontossága mára már közismert,

ezért tartjuk fontosnak ismereteinket és módszertani tudásunkat
folyamatosan bővíteni.
A szakmai rendezvényünkre szeretnénk meghívni a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Beporzó vándor tanösvényét, amit neves
környezetpedagógus szakemberek
mutatnának be kollégáinknak.
A tanösvény ára a szakvezetéssel
együtt 160 000ft.
Keressük azokat a leendő támogatóinkat, akik anyagilag segítenék ezt a rendezvényt, hogy minél
színvonalasabb programot, ismereteket tudjunk nyújtani a természeti nevelésben elkötelezett kollégáinknak!
Ha felkeltette érdeklődését Óvodánk, és szeretne támogatni minket, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen:
h.hetszin@gmail.com

Előre is köszönünk minden
segítséget!
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Tavaszi zsongás a Mese Óvodában

Rengeteg tanulmány, cikk íródott már
arról, mennyire fontos a zene és hogy
milyen jelentős szerepet tölt be az emberek életében. Az ókortól kezdve vannak feljegyzések arról, milyen jótékony
hatásai vannak a zenének.
Mit tapasztalunk szülőként? Jó érzéssel tölthet el bennünket, ha gyermekünk szépen elénekli nekünk az
óvodában, iskolában tanult dalokat.
Pedagógusként büszkék vagyunk, ha
megragad a fejükben egy - egy dallam,
amit tevékenységek közben, vagy csak
magunk szórakoztatására énekelgetünk. A zene kulcsfontosságú szerepet
játszik a gyermek fejlődésében. Ennek
teljes tudatában mi óvodapedagógusok figyelünk arra, hogy a mindennapjainkban jelen legyen és gyakran használjuk fel jótékony hatását legyen szó
figyelemfelkeltésről, esetleg egy gyermek megnyugtatásáról.

Április első hetében lehetőségem nyílt
arra, hogy egy kedves főiskolai tanáromat, Hegedűsné Tóth Zsuzsannát meghívjam óvodánkba, aki megörvendeztetett minket a Tesz Vesz Óvoda címen
futó, általa megálmodott és kifejlesztett
sokrétű és nagyon színvonalas komplex
zenei foglalkozásával. Első körben hat
csoportba látogatott el, ahol a tavasz
és a közelgő húsvét jegyében különböző
zenei alapfogalmakkal (ritmus, hallás,
szünet érzékeltetése stb.) ismertette
meg a gyermekeket. A tevékenységek
során otthon is fellelhető hétköznapi
eszközöket használt (légycsapó, esernyő,
fakanál). Gyermekméretű hangszerek is
kerültek elő a titkos zsákokból, hogy az
előadás végén az együtt zenélés örömét
átélve próbálhassák ki óvodásaink.
A fénypont mégis az volt, amikor
Hegedűsné Tóth Zsuzsanna hegedűjátékkal kísérte saját meséjét ezzel is

DIÁKOLIMPIA ARANY, VILÁGRANGLISTA 5. HELY
Ismét az ország legjobbja lett Szalai
Fanni. A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója korosztályában idén is mindenkit maga mögé
utasított a Diákolimpia Mezei futóbajnokság Országos Döntőjében.
Gödöllőn a repülőtéren, rendezték meg
a mezei futás diákolimpiai döntőjét. Remek pálya és kiváló szervezés várta a
futókat, akik között ott volt az Team
Újbuda triatlonosa is, Szalai Fanni is. A
dunaharaszti versenyző azért érkezett a
versenyre, hogy „megvédje” a 2019-ben
megszerzett országos bajnoki címét,
melyre a járványhelyzet miatt többször
is törölt versenyek után, idén nyílott lehetőség. A száraz, szeles pálya tehetséges atlétának kedvezett, aki remek versenyzéssel 2022-ben is a dobogó legfelső
fokára állhatott a 4. korosztályban.
Fanni idén már nem az első versenyét
nyerte atlétikában, hiszen megnyerte
a mezei liga korosztályos versenysorozatát, majd először vett részt idén a
fedettpályás atlétikai korosztályos országos döntőn, ahol egyből duplázott
Szalai Fanni, aki az 1500 és a 3000
méter bajnoka lett február 5-6-án megrendezett versenyen. Két héttel később
pedig február 19-én ismét rajthoz állt
a Magyar Atlétika Szövetség nyílt versenyén, Budapesten. A 3000 méteren
elért 9:31.86-os eredményével a World
Athletics által vezetett atlétikai világranglistán az 5. legjobb időt futotta a

2021-22-es fedettpályás szezonban a 18
év alattiak korosztályban, egyébként
ugyanez az idő az európai ranglistán a
harmadik legjobb. Az eredmény mindenképp kiemelkedő, mert a ranglista
első 50 helyezettje között nem találhatunk 2008-s születésű versenyzőt, Fanni
messze a ranglista legfiatalabb tagja a
14. évesen.
Ugyan remekül szerepelt Szalai Nóra
is, aki a 3. korcsoportosok között a III.
helyet szerezte meg. Az első ilyen nagy
versenyén igazán szép eredmény, biztosak vagyunk benne, hogy jövőre jobb
helyezést érhet el.
Szalai Géza, Czompa Gyula

Nyár a Kis-Dunán
Nyári napközis vízitábor 2 turnusban
2022. június. 27-től – július 1-ig;
július 4-8-ig;
hétfőtől - péntekig 8.00 – 16.00
A nyári szünetben vízi napközis tá-

színesítve a történetet. Még a legelevenebbek számára is elröpült ez az egy
óra, amit a csoportokban töltött. Szerencsére megígérte, hogy még visszatér
a Mese Óvodába.
„Lehet zene nélkül élni, de nem érdemes. (…) A sivatagon is vezet út. De mi
(…) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy
járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.
„(Kodály Zoltán)
Aczél – Török Eszter
bort szervezünk 8-14 éves gyermekek
részére. A vakáció alatt így nem a tv,
illetve a számítógép előtt gubbasztanak naphosszat, és nem is az utcán
csellengenek, hanem valóban tartalmasan töltik el a szünidőt: a Duna
közelsége, a vízi élet szépsége, a mozgás öröme életre szóló élményt nyújt
számukra.
Helyszín: Dunaharaszti csónakház,
Sport sziget
Cél: A vízisportok oktatásán-megszerettetésén keresztül, a sportos életmód
kialakítása a gyerekeknél, a szabadidő
egészséges, élménydús kitöltése.
PROGRAMOK
Vízi programok:
Napi kétszeri vízre szállás különböző
hajótípusokban: kajakban, kenuban,
sárkányhajóban. (A program során a
gyerekek mentőmellényt viselnek, és
szakképzett oktatók felügyelik a munkájukat.) A vízi élővilág megismerése
testközelből.
Szárazföldi programok
Sportfoglalkozások (foci, tollas, röplabda), társasjátékok (sakk, petanque,
stb.). Táborozási ismeretek (sátor állítás, bontás, tűzrakás, matrózcsomók,
evezőkészítés stb.)
ÉTKEZÉS
A táborozók tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak.
Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet:
Czompa Gyula: +36-30-342-7962
czompa.gyula@gmail.com
Leéb Éva: +36-30-342-0286
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HA MÁJUS AKKOR:
MACSKA IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ
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RÉSZLETEK ÉS BEJELENTKEZÉS
A RENDELO ELÉRHETOSÉGEIN:
MÁTYÁS ÁLLATORVOS KÖZPONT
WWW.ALLATORVOSDUNAHARASZTI.HU
H-P: 9.00 – 19.00; SZO: 10.00 – 12.00
06/30 299-8814; 06/24 784-331; 06/70 660-8168
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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

Köszöntjük a

90

éves

Kis Gáborné, Irma nénit,
aki ükunokájával
látható a képen

2022. márciusban elhunytak
neve és életkora
Benedik Ferencné
élt 79 évet
Boros Pál Róbert
élt 76 évet
Csendes Lajos		
élt 62 évet
Ducza Ferenc		
élt 69 évet
Gacs József		
élt 70 évet
Gáspár Mihályné
élt 84 évet
Hajnal Pálné		
élt 92 évet
Kasza István Sándor
élt 74 évet
Kocsis Rozália		
élt 83 évet
Kovács Pál		
élt 55 évet
Krivszkij Ivan Jurijovics élt 90 évet
Németh Lászlóné
élt 69 évet
Porosznyákné Odry Gyöngyi		
élt 56 évet
Rózsa Erzsébet Elisabeth		
élt 72 évet
Szécsi Mihály		
élt 80 évet
Szűcs Zoltán		
élt 55 évet
Varga Lajosné		
élt 87 évet
Vasi Józsefné		
élt 79 évet

Kedvesek!

2022. márciusban
születettek névsora
Fabók Zalán Dominik
Mészáros Márk		
Mészáros Máté		
Kárpáti Zorka		
Gálik Dorottya		
Ökrösi Gergő		
Simonovics Zília
Szalma-Czagány Szonja
Gábor-Kovács Laura
Balázs Liza		
Witzing Mira		
Iványi Réka Laura
Boros Zente		
Bodnár Viktor		
Zalavári Henrik		
Czegle Janka		
Rédli Áron Tamás
Oberfrank Nóra		
Orsós Veronika Mária

HIRDETMÉNY

Kérjük a Dunaharaszti Temető Területén lévő valamennyi 1997. december 31-ig
koporsósan temetett, szimpla és dupla sírhelyek, valamint a 2012. december 31-ig
elfoglalt urnafülkék és urnasírok felett rendelkezőket, hogy az újraváltásra jelentkezzenek a temető irodájában

Figyelem!

A sírhely 25 éves lejárati ideje az utolsó koporsós temetéstől számít.
A sírhelyekbe történő urna, illetve exhuma behelyezése a sírhely lejárati idejét
nem hosszabbítja meg.
Urnafülkék és urnasírok esetében az első urna behelyezésétől számít a 10 éves
lejárati idő.

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs
Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napon:
éjjel-nappal

03. 01.
03. 01.
03. 03.
03. 04.
03. 07.
03. 07.
03. 07.
03. 07.
03. 10.
03. 17.
03. 18.
03. 22.
03. 23.
03. 26.
03. 27.
03. 28.
03. 28.
03. 29.
03. 29.

Álláshírdetés

Dunaharaszti Temetőbe munkatársat keresünk!
8 órás munkavégzésre, kiemelt bérezéssel, teljes körű bejelentéssel!
További Információ: +36 70 379 7117
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Megújult az
„Idősek Klubja”
Dunaharaszti Város Önkormányzata
2021-ben vásárolta meg az Akácfa utca
2/A. szám alatt található ingatlant
azzal a céllal, hogy annak átalakítása után otthont adjon a Dunaharaszti Területi Gondozási Központnak. A
munkálatok elsősorban az épület teljes
körű akadálymentesítését jelentették. A
Batthyány utcában található régi épület egyik legnagyobb hiányossága volt,
hogy abban az ingatlanban nem volt
lehetőség mozgáskorlátozott illemhely
kialakítására. Az új otthonunkban ezt
is meg lehetett valósítani, így egy minden jogszabályi előírásnak és igénynek
megfelelő intézményt működtethetünk.
A felújítás után meg kellett várnunk a
Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi, Állategészségügyi és Gyámügyi
és Igazságügyi Főosztályának, valamint
a Katasztrófavédelemnek helyszíni
szemléjét és jóváhagyását.
Az új épületben sokkal kényelmesebben elférünk, mert a korábbinál sokkal
nagyobb lett a közösségi, a pihenő, az
orvosi szobánk és az irodáink is.
Az épület legfontosabb funkciója az
idősek nappali ellátásának biztosítása. Ezt hívhatjuk idősek klubjának is
vagy régi nevén ÖNO-nak. Reggel 7 és
8 között az intézmény kisbuszával szál-

lítjuk be az ellátottainkat, akik érkezés
után megkapják a reggelit. Délelőtt
kézműves foglalkozáson vagy csoportos
tornán vehetnek részt, de igény szerint
TV-t is nézhet, rejtvényt fejthet, olvashat éppen, vagy csak élvezheti, hogy
társaságban van. Délben együtt ebédel
az összes klubtagunk, délután fél 3 és
fél 4 között szállítjuk haza az időseket,
de nem távoznak üres kézzel, mert az
uzsonnát még mindenki megkapja, és
azt haza vihetik magukkal.
Minden héten egyszer rendel nálunk
Dr. Hégely Tivadar, akihez panaszaikkal fordulhatnak a klubtagok. Néhány
hetente fodrász és pedikűrös szolgáltatásait is igénybe lehet venni nálunk.
Ha valakinek nehézséget jelent az önálló tisztálkodás, akkor a kolléganőink
szívesen segítenek a tisztálkodásban,
fürdésben.
Az idősek mellett a kollégáink is sokkal
jobb körülmények között végezhetik a
munkájukat. Az emeleten került kialakításra két iroda, egy férfi és egy női
öltöző.
Az idősek nappali ellátása mellett innen
koordináljuk a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az
étkeztetés szolgáltatásainkat is.

Az új épületért nem győzünk köszönetet mondani Dunaharaszti Város Önkormányzatának és mindenkinek, aki
segítette a felújítást és költözést!
Sajnos az elmúlt két - két és fél év alatt
lecsökkent a klubtagjaink száma, ezért
ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, szeretettel
várunk mindenkit, aki szeretné jó társaságban tölteni a hétköznapjait!
Ha szolgáltatásaink felkeltették valakinek az érdeklődését az keressen minket
bátran a 06-70/491-2413-as számon,
vagy a dhter.gond@dunaharaszti email
címen!
Schmidt Tibor

Séta az autizmussal
élőkért
2007-ben jelölte ki az ENSZ április másodikát az autizmus világnapjának. Ezen a napon kiemelt figyelmet kap
az autizmus, az autista emberek. De miért is fontos ez? A
kutatások szerint legalább minden századik ember érintett
az autizmus valamilyen formájában. Azt is fontos tudni,
hogy ez az állapot eltérő fejlődést jelent, tehát az autista
emberek megfelelő segítség, támogatás mellet a társadalom hasznos tagjai lehetnek.
Dunaharasztiban a Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért szervezi az autista gyermeket nevelő családok közösségét. Az egyesület a hagyományokhoz

híven az idén is megrendezte az autizmussal élők sétáját,
ahol a rossz idő ellenére igen sokan megjelentek az egyesület tagja mellett, az őket támogatók is.
szerk.
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Szemfenék vizsgálat funduskamerával

Miért fontos a szemfenék
vizsgálata?
A cukorbetegségben, magas vérnyomásban, egyéb szemfenéki elváltozásokban szenvedőknek óriási jelentőségű a szemfenéki állapot ismerete.
A különböző szemfenék betegségek,
bonyolult kémiai folyamatok által érfalkárosodást okoznak.
Ez milyen következménnyel
járhat?
A
retina
ereinek
sérülése
következtében az érfal helyenként
buborékszerűen kiboltosul, illetve
az érfal áteresztővé válik, ennek következtében vérzések jelennek meg
a látóhártyában. Ha a folyamat az
ideghártya középső részén jelentkezik,
azonnal panaszt, látárromlást eredményez. Ha romlik a folyamat, akkor
az ideghártyában új erek képződnek,

amelyek gyengék, törékenyek, így belőlük kiterjedt indulhat el a szem belsejének irányába. Ez a látásélességet
súlyosan veszélyezteti.
Ez a folyamat milyen módszerrel
vizsgálható, illetve kezelhető?
A vizsgálatos egy készülékkel végezzük, Ez a FUNDUS kamera, mely a
pupilla megtágítása nélkül fényképet
készít a szemfenékről. A vizsgálat
gyors, kíméletes, szemléletes információt nyújtva a páciens számára is. A
képek digitálisan tárolhatók, ennek
alapján nyomon követhető a betegség
folyamata, tervezhető esetleges lézerkezelés, A diabatológus számára fon-

tos útmutatót tartalmaz a betegség
kezeléséhez. Lényeges, hogy a funduskamerás vizsgálat teljesen érintés és
fájdalommentes.
Kisgyermekeknél, értelmi fogyatékosoknál, a szem belsejében lévő
homályok esetén a pupillát meg kell
tágítani és a hagyományos módon
szükséges a vizsgálatot elvégezni.
Hol vehető igénybe ez a
szolgáltatás?
Legegyszerűbb az interneten keresztül
bejelentkezni hozzánk a www.szemlatomas.hu időpont foglaló rendszerén.
vagy telefonon. 30/677-6637, 30/3183444, 24/370-773, 24/260-279

Ismét KEZEK
Keresztény Egyházi Zenés Evangelizációs Koncertek a
Dunaharaszti Baptista Gyülekezetben
Az emberi alkotás képessége Isten ajándéka. Nem csupán a
rendkívüli tehetségű festő- és szobrászművészek, költők, zeneszerzők, előadóművészek képesek az alkotásra – az ő műveik
valóban különlegesek és megismételhetetlenek, de a hétköznapi emberek számára is megadatott az az ajándék, hogy valami egyedit hozzanak létre. Május utolsó hétvégéjén ezt szeretnénk felfedezni: bemutatni önmagunknak és egymásnak,
hogy hogyan kamatoztatjuk a nekünk adatott képességeket.
Május 27-28-29-én immár második alkalommal rendezzük
meg a KEZEK – Keresztény Egyházi Zenés Evangelizációs
Koncertek – elnevezésű, idén három napos programunkat,
amelyben az alkotó képzőművészet, a költészet és a zene, a
koncertélmény egyaránt helyet kap.
Május 27-én, pénteken 16:00 órától vendégünk lesznek a
Légli Kerámia Manufaktúra munkatársai. Gyönyörködhetünk munkáikban, és szakértő segítségükkel aktív részesévé is
válhatunk az alkotásnak: megpróbálhatjuk agyagból megfor-

málni a körülöttünk lévő világot. Készíthetünk plaketteket,
figurákat, formákat, sőt, képet is. Az alkotásokat kiállítjuk.
Május 28-án, szombaton 16:00 órától Tisza Attila baptista
lelkipásztor mutatja be megjelenő verseskötetét. A verseket
fotók és sok zene kíséri.
Május 29-én, vasárnap 16:00 órától a Golgota Gospel Kórus
sokszínű koncertjét hallhatjuk. Repertoárjukban gospel, jazz,
country, blues és klasszikus stílusú dalok szerepelnek.
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A programokat a Dunaharaszti Baptista Gyülekezet tagjainak alkotásaiból összeállított kiállítás egészíti ki.
A KEZEK rendezvényein azt az Alkotót dicsőítjük, akinek a
képességeinket köszönhetjük. Egyben szeretnénk a gyülekezetünk által képviselt keresztény értékeket és az Evangélium jó
hírét közvetíteni Dunaharaszti lakói felé.
Helyszín: Dunaharaszti Baptista imaház (Damjanich u. 40.)
A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Koczka Andrea

Nyári gyermektábor
a baptista imaházban

Nagy örömmel és szeretettel hívjuk a 6-14 éves gyerekeket
idei nyári napközis gyermektáborunkba július 25-29. között a Baptista Gyülekezet imaházába (Damjanich u. 40.).
A táborban minden nap megismerkedünk egy szeretetnyelvvel bibliai történeteken, bábjeleneteken, szerepjátékokon, érdekes feladatokon keresztül. Ezen kívül lesz sok
szabadtéri program, játék, éneklés, kirándulás, biciklizés,
foci, kézműves foglalkozás és izgalmas meglepetés. Tartalmas időtöltéssel, vidám, baráti együttléttel, maradandó
nyári élménnyel és teljes ellátással várjuk a gyerekeket.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: a 01dbgy@gmail.com
email címen
Jelentkezési határidő: 2022. július 10.
Koczka Andrea

Zrínyi Matematika Verseny
Dél - Pest Megyei Díjátadó Ünnepsége
Ebben az évben a Zrínyi Matematika Verseny Dél-Pest
Megyei díjátadó ünnepségére a dunaharaszti József Attila
Művelődési Házban került sor 2022. április 11-én. A matematika verseny az ország egyik legrangosabb versenye.
Az ünnepségen dr. Pálos Annamária Tankerület Igazgató
Asszony; Lehel Endre Alpolgármester Úr; Gáll Sándor, a
József Attila Művelődési Ház és a Laffert Kúria Igazgatója
és Ficzere Noémi, a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményvezetője adták át a díjakat.
A díjátadót a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 2.b és 4.c osztályos diákjainak műsora nyitotta meg.
A matematika verseny második fordulóján összesen 37672
diáknak sikerült megoldani a verseny feladatait. A részt-

vevők közül 2036 fő volt határon túli (felvidéki, erdélyi és
vajdasági) magyar diák. Dél-Pest megyében 84 iskolában
zajlott a megyei forduló, 2570 résztvevővel.
Közülük a legeredményesebb 192 diáknak hangzott el a
neve és ők kaptak jutalmat a díjátadón. Legtöbbjük az
egyéni versenyben ért el kimagasló eredményt. Voltak
olyan diákok is, akik az egyéni versenyben nem kerültek
be évfolyamukon a legjobb 20 diák közé, ugyanakkor két
iskolatársukkal együtt, csapatban nyújtott kiemelkedő
eredményükkel bekerültek a díjazottak körébe.
A matematika versenyen városunk iskolái is jól szerepeltek. A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a
Kőrösi Csoma Általános Iskola és a Baktay Ervin Gimnázium diákjai szép eredményeket értek el. Rájuk, és felkészítő tanáraikra nagyon büszkék vagyunk.
Iskolánk büszkeségei Marosi Hella 7. osztályos tanuló, aki
13. helyezést ért el, Karika Eszter 6. osztályos tanuló, aki
10. helyezett lett, és felkészítő tanáruk, Baloghné Gáspár
Veronika.
Természetesen ahhoz, hogy ilyen szép eredményt érhessen
el matematikából a megye sok diákja, tanítók és szaktanárok komoly felkészítő, oktató munkája volt szükséges. A
díjátadón megismerhettük ezeket a pedagógusokat, és munkájukat megköszönve, elismerve, díjat adhattunk át nekik.
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány
2003-ban a megye legjobb általános iskolája, a régió legeredményesebb hatosztályos és nyolcosztályos gimnáziuma
díjazására vándorserleget alapított. A díjátadó napjától
egy évig a 2022-ben legeredményesebb iskolák őrizhetik
ezeket a vándorserlegeket.
Szívből gratulálunk minden helyezést elért diáknak, és az
őket felkészítő pedagógusoknak!
Ficzere Noémi
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VOLKSWAGEN
SPORT TESZTNAPOK
Próbáld ki hat sportos
modellünket hat napig
márkakereskedésünkben!
Emlékezetessé tesszük az idei éved, hiszen hozzád is megérkeznek a Volkswagen Sport Tesztnapok,
ahol hat napon keresztül próbálhatod ki a legkülönlegesebb sportos modelljeinket. Ha régóta szeretnéd
megtapasztalni, milyen élményekkel vár a T-Roc R-line, a Golf R, a Golf GTI Clubsport, az Arteon Shooting
Brake R, vagy a Tiguan R, regisztrálj és foglalj időpontot online márkakereskedésünkbe!

Helyszín: Porsche M5 - Budapest
Időpont: 2022. június 10-15.

A „Volkswagen Sport Tesztnapok” rendezvényen részt vevő modellek motorizáltságtól függő, kombinált
átlagfogyasztása: 7,3-9,9 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 166-223 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során
rögzített, gyári felszereltségekkel 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 képeken látható gépkocsik illusztrációk.

roadshow.volkswagen.hu

