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HÍREK
Változik az önkormányzati mentesítő buszjá-
ratok menetrendje szeptember 1-ig

Mivel a MÁV-Alsó vonatállomásról közlekedőkre nem gon-
dolt a vasúttársaság, május 2-ától ingyenes önkormányza-
ti buszok szállítják az utasokat a MÁV-Alsó állomás és a 
HÉV-Külső megálló között. Ahogyan azt ígértük, folyama-
tosan figyeljük a járatok kihasználtságát, szükségességét, 
hiszen az ingyenes buszjáratok finanszírozása közpénzből, 
önkormányzati forrásból történik.
Az utaslétszám ellenőrzését követően a kihasználtságnak 
megfelelően alakítjuk át az önkormányzati buszjáratok köz-
lekedését. Mivel a MÁV-Alsó állomásról induló kora hajnali 
(3:50 és 4:20), a késő délelőtti-kora délutáni (10:30, 11:30, 
12:30, 13:30) járatoknál, valamint az esti (19:30, 20:30, 21:30) 
buszokon rendszeresen 0-3 fő között volt az utaslétszám (a 
visszafelé induló viszonylatokon szintúgy), ezért ezeket a já-
ratokat június 20-tól szeptember elsejéig szüneteltetjük.
Az első reggeli járat 4:50-kor indul a HÉV megállóhoz és 
onnan 5:05-kor indul vissza, az utolsó busz 18:55-kor in-
dul és 19:15-kor indul vissza a HÉV megállótól MÁV-Alsó 
megálló felé.
MÁV-Alsótól induló járatok 2022. június 20-szeptember 
1. között:

reggeli órák
4:50, 5:10, 5:20, 5:50, 6:20, 
6:55, 7:25, 7:55, 8:25, 8:58, 
9:30

napközben 14:10, 14:50, 15:20, 15:50,

késő délutáni-kora esti órák
16:26, 16:55, 17:25, 17:55, 
18:25, 18:55

HÉV megállótól induló járatok 2022. június 20-szeptember 
1. között:

reggeli órák
5:05, 5:25, 6:07, 6:35, 
7:10, 7:40, 8:13, 8:44, 
9:15, 9:45

napközben 14:25, 15:06, 15:35,16:06

késő délutáni-kora esti órák
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 
18:45, 19:15

Köszönjük a megértésüket, hiszen városunk jelentős ösz-
szeget fordít a vonatpótlásra, a nyári időszakban a járatok 
optimalizálásával ugyanakkor megtakarítás keletkezik.

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Logisztikai központ és körforgalom

Június 23-án az Extreme Digital eMAG logisztikai köz-
pont fejlesztésének sajtótájékoztatója előtt dr. Szalay 
László városunk polgármestere ismét egyeztetett Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszterrel többek között a 
Paál László utcai körforgalom megépítésével kapcsolatban. 
A válasz ezúttal is pozitív volt, a körforgalom megépül.
A raktárbázis építésével egy erdőt is telepítenek majd, 
melynek első fáját közösen ültették el a miniszter úrral, 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő úrral és Várkonyi 
Balázs úrral, az Extreme Digital eMAG ügyvezető igazga-
tójával.
Az új logisztikai központ jelentős adóbevételt és 350 új 
munkahelyet jelent Dunaharaszti számára.

Dunaharasztiban zajlott 
közlekedésrendészeti ellenőrzés.

A közbiztonság, valamint a közlekedés rendjének erősíté-
se motiválta azt a 12 órás fokozott ellenőrzést, amelyet a 
napokban hajtottak végre a szigetszentmiklósi rendőrök. 
Górcső alá kerültek a tehergépkocsik, szűrték az ittas 
vezetőket, sebességet mértek. Mindezt annak érdekében, 
hogy megszilárdítsák a közlekedésbiztonságot, megelőzzék 
a baleseteket és megakadályozzák azok részvételét a for-
galomban, akik bármilyen okból magukra, vagy másokra 
veszélyt jelenthetnek.
Az akció ideje alatt 148 járművet és annak vezetőjét vet-
ték kontroll alá. Egy sofőr szondája mutatta, ivott a ve-
zetés megkezdése előtt. Az elsősorban gyorshajtás, illetve 
a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása 
miatt kiszabott 33 helyszíni-, illetve közigazgatási bírság 
összege 285 ezer forint volt, továbbá két járművezető ellen 
engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt fel-
jelentést tettek.
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a jövőben is ter-
vezi hasonló jellegű akciók végrehajtását.
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Újabb 5 évre Gáll Sándor a József Attila Művelődési Ház 
(és a Laffert Kúria) vezetője, a város közútjait továbbra is a 
Hidrográd Kft. tartja karban.
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2022. június 27-én megtartotta soron következő, munkaterv 
szerinti ülését a Városháza dísztermében. Dr. Szalay László 
polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatok-
ról:
1. Az Állami Számvevőszék 2021 szeptemberében az „Ön-
kormányzatok ellenőrzése – Önkormányzati hivatalok szer-
vezeti teljesítmény-ellenőrzése” keretében a Dunaharaszti 
Polgármesteri Hivatal ellenőrzését kezdte meg. Az ellenőrzés 
lezárult, a jelentés szerint a Hivatal a legmagasabb, ötös érté-
kelést kapott. Az Állami Számvevőszék ún. „jó gyakorlatot” 
azonosított, mivel a Hivatal lépéseket tett a szervezeti telje-
sítmények kialakítására, a teljesítménycélok mérésére, értéke-
lésére az eredményesség és a hatékonyság követelményeinek 
érvényesülése érdekében.
2. A Védőnői Szolgálat szervezésében 2022. május 27-én 9:00 
órától 12:00 óráig megrendezésre került a minden évben nagy 
érdeklődésnek örvendő „Egészség nap”. Idén 150 dunaharasz-
ti lakos vett részt a rendezvényen, ahol a bőrgyógyászati- és 
szemészeti vizsgálaton túl csontritkulás, vércukorszínt-, vér-
nyomás mérés, EKG, méhnyakrákszűrés, dietetikai tanács-
adás, HPV tájékoztatás, számítógépes talpvizsgálat, reflexo-
lógia is az érdeklődők rendelkezésére állt az Önkormányzat 
anyagi támogatásának köszönhetően.
3. Dr. Kopcsányi Veronika szakorvos teljesítette a 2021-22-es 
tanévre tett vállalást, és elvégezte az óvodás korú gyerme-
kek fogászati szűrését. A kezdeményezés nagyon nagy sikert 
aratott mind a kicsik, mind az óvodapedagógusok körében. 
Mindenki munkáját köszönöm, akik az eredeti elképzelés 
megvalósításában fáradhatatlanul közreműködtek.  
4. Nem a közszolgáltatási szerződés módosításával, hanem 
egy teljesen új személyszállítási megállapodás létrejöttével 
biztosítjuk a Ventona Trans Kft. közreműködésével a vo-
natpótló járatok megközelítését segítő helyi buszjáratot a 
Máv-Alsó és a központi HÉV állomás között.
5. Megkezdődött a Csokonai utcában a járdaépítés, az alépít-
mény elkészült, jelenleg a térkövek lerakása van folyamatban, 
melyet majd a csapadékvíz elvezetése fog követni.
6. Megkezdődött a Sport sziget Piknik park környezetében 
lévő elöregedett csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója.
7. Fekvőrendőrök kihelyezése történt a Magyar utcában és az 
Egry József utcában. Tervezzük még a kihelyezést a Millen-
nium utcában is.
8. A Bezerédi Sportpark készültségi foka elérte a 60 %-ot, a be-
ruházás várhatóan szeptember vagy október hónapban elkészül.
9. A Sportpark kialakításával párhuzamosan a BMSK beru-
házásában elkészült a pályázaton elnyert kondipark.
10. A Dózsa György úton az ivóvíz rekonstrukció átvétele 
június 23-án megkezdődött. A Műszaki Iroda mindenre ki-
terjedő hibalistát adott át a Beruházó részére. A műszaki 
átadás-átvételhez a hibalistán szereplő feladatok minőségi és 
hiánytalan elvégzését követően járulunk csak hozzá.
11. A Városi Bölcsőde Kossuth Lajos u. 4. szám alatti épüle-
tében, megnyert pályázat keretében a vállalkozói szerződést 
megkötöttük egy teljes vizesblokk felújítására. A kivitelezésre 
július 18-tól augusztus 19-ig, a nyári szünetben kerül sor.
12. A Kerekerdő Bölcsődében a klímák felszerelése minden 

csoportszobában megtörtént.
13. Elkezdődött az intézmények kazánjainak és fűtésvezérlé-
seinek szervizelése.
14. A Mese Óvodában a kazánok vezérlésének javítása zajlik.
15. A Napsugár Óvodában folytatódott a LED világítás ki-
építése.
16. A Sportcsarnok gépészeti rendszer felülvizsgálata, az épü-
let-felügyeleti rendszer és a napelemes rendszer tervezése fo-
lyamatban van.
A beszámoló elfogadását követte az előterjesztések megtár-
gyalása. A Képviselő-testület elindította a Helyi Építési Sza-
bályzat módosítását a Máv-Alsó vasútállomás átalakítása 
érdekében, illetve lezárta azt a módosítást, ami a Szivárvány 
Óvoda bővítése és a Bezerédi Sportpark átalakítása érdeké-
ben vált szükségessé. Elfogadták a költségvetés módosítását, 
biztosították az önkormányzati tulajdonú DH-Főúti Projekt 
Kft. működéséhez szükséges forrást, módosították a Vízi-
közmű Gördülő Fejlesztési Tervet, meghatározták a 2. fél-
év munkatervét, elfogadták a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület köz-
beszerzési eljárásban döntött arról, hogy a város közútjainak 
karbantartásával, felújításával a Hidrográd Kft.-t bízza meg 
az elkövetkezendő kétéves időszakra. Lezárták a József Attila 
Művelődési Ház intézményvezetői pozíciójára kiírt pályázatot 
is: újabb 5 évre a mostani vezetőt, Gáll Sándort bízták meg 
a feladattal, egyhangú szavazással; pályázatot írtak ki ugyan-
akkor a Városi Könyvtár vezetői feladatainak ellátására.
A képviselők az előzetesen megadott napirendhez képest nem 
tárgyalták végül a Máv-Alsó terület fejlesztésével kapcsola-
tos, a tulajdonosi kör által beadott módosítási javaslatot, 
valamint az önkormányzati cégek könyvvizsgálóira tett in-
dítványt. Ezeket a kérdéseket elnapolták, amint a szükséges 
információk rendelkezésre állnak, ismét foglalkozik velük a 
testület.

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
DUNAHARASZTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDE-
ZÉSI TERVÉNEK ESETI MÓDOSÍTÁSA 

Tisztelt véleményező Partnerek!

Dunaharaszti Önkormányzat a város Településrendezési 
Tervének módosításáról döntött. A változásra kijelölt te-
rületre vonatkozó tervekről és a véleményezésükkel kap-
csolatos nyilvánosság biztosításáról a www.dunaharaszti.
hu honlap „Dunaharasztiról” címén belül a „Partnerségi 
Egyeztetések” címszónál tájékozódhatnak.
Az elkészült dokumentum elektronikusan a www.dunaha-
raszti.hu honlapon 2022. július 11-től lesz elérhető.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településszerkezeti 
Terv, a Helyi Építési Szabályzat módosításának terveze-
tével és azok további módosításának előzetes tájékoztató-
jával kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve 
véleményt nyilváníthatnak a partnerek az alábbi módokon: 
lakossági fórumon szóban, papíralapon a Polgármesternek 
címezve, a Polgármester Hivatal címére - 2330 Dunaha-
raszti Fő út 152. - történő megküldéssel, vagy elektronikus 
levélben a drszalaylaszlo@dunaharaszti.hu és másolatban 
egyidejűleg a foepitesz@dunaharaszti.hu e-mail címre.
Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a helyi építési 

Megtartotta júniusi ülését a képviselő-testület
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szabályzat módosításának tervezetével kapcsolatban ész-
revételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, 
melynek utolsó időpontja: 2022. július 28.
Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnersé-
gi egyeztetésben résztvevők körét, hogy Településrendezési 
Terv módosításával kapcsolatban 2022 július 19-én (ked-
den) 16 órakor lakossági fórumot tartunk, helye: Dunaha-
raszti, József Attila Művelődési Ház
 

Közalkalmazotti Nap

Dunaharaszti városa minden év június elején a közalkal-
mazottakat ünnepli. A nagyszabású rendezvény az egész-
ségügyben, nevelésben, oktatásban, idősgondozásban, 
családsegítésben és kulturális területen végzett rendkívül 
értékes és fontos munkára hívja föl a figyelmet.
A Városi Sportcsarnok ilyenkor megtelik terített aszta-
lokkal, ahová megérkeznek a különböző nélkülözhetetlen 
hivatások képviselői: tanítók, ápolók, orvosok, védőnők, 
kisgyermeknevelők, idősgondozók, óvónők, könyvtárosok, 
kulturális szakemberek, akik mind-mind a város lakóinak 
testi és szellemi egészségéért dolgoznak.
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete 2022-ben is úgy döntött, hogy minden közalkalmazott 
pénzbeli jutalmat kap a közösségért végzett munkája elis-

meréseképpen. A hagyományoknak megfelelően három dí-
jat is átadott a város vezetősége. A Dunaharaszti Gyerme-
keiért díjat Gregus Márta, a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola pedagógusa kapta. Dunaharaszti Kiváló Pedagógu-
sa idén Csapóné Nagy Klára, a Szivárvány Óvoda vezetője 
lett, a Dunaharaszti Lakosságának Egészségéért- és Szoci-
ális Ellátásáért díjat dr. Bereczki Sándor Péter háziorvos, 
egészségügyért felelős alpolgármester vette át dr. Szalay 
László polgármestertől és Kiss Gergely jegyzőtől.
Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük a munkáját 
minden közalkalmazottnak!
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Két év után idén „rendes időben” - 
május 26-án került megrendezésre a 
Dunaharaszti Munkás Testedző Kör 
közgyűlése. 
A József Attila Művelődési Házban 
megtartott rendezvényen a szakosz-
tályok által előzetesen megválasztott 
küldöttek mellett részt vett Dr. Sza-
lay László városunk polgármestere, és 
Hajdu Zsolt az Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság elnöke.
A program ünnepélyes díjátadással 
kezdődött. 
A 2021-ben elért eredmények alapján 
először a szakosztályok legjobb után-
pótlás és felnőtt sportolói vehették át 
a plaketteket.
Asztalitenisz
UP Váradi Emma
FN Szép Gábor
Autósport
FN Varga András
Birkózás
UP Kopasz Hanna
FN Szabó Attila
Karate
UP Bakos Bálint
UP Nádudvari-Kiss Ambrus
Kézilabda
UP Farkas Bence
FN Tarjányi Dávid
Kosárlabda
UP Székely Eszter
FN Tóth Gábor
Labdarúgás
UP Nagy Levente
Sakk
UP Baski Barnabás
FN Neszményi Zoltán
Tenisz
FN Szalay Márk
Vízisport
UP Seper Olívia
Ezt követően került átadásra az „Év 
sportolója” cím. 
A díjat Kopasz Hanna birkózó kap-
ta, aki több országos felmérő verse-
nyen is dobogóra állhatott, birkózás-
ban és sumoban is válogatott kerettag. 
(középső kép)
Birkózásban: U-16 Országos Bajnok-
ság 1. hely – válogatott kerettag.
U-18 Országos Bajnokság 1. hely – 
válogatott kerettag.
Sumoban: U-16 Európa Bajnokság 1. 
hely, csapatverseny Európa Bajnok-
ság 1. hely.
U-18 Európa Bajnokság 3. hely. 

Csapatverseny Európa Bajnokság 
3. hely.
Ezután az „Év csapata” díjat vehette 
át a felnőtt NB II. kosárlabda csapat. 
(felső kép)
A 2021-es szezonban egy vereséggel 
nyerték meg az országos NB II-es baj-
nokságot, ezzel elsőként lett Dunaha-
rasztin első osztályú labdajáték csa-
pat. Csapattagok: Bege Máté, Bihari 
Máté, Bocsárdi Gábor, Bus Milán, 
Csaba Ádám, Csuka Dániel, Debrece-

ni Gergő, Gedei Tibor, Haris Róbert, 
Kiss Károly, Mozsárban Miklós, Nagy 
Balázs, Schweighoffer Balázs, Tóth 
Gábor, Török Bence, Trepák Zoltán, 
Tursics Krisztián.
A közgyűlés keretében tisztújításra is 
sor került, megválasztotték az egye-
sület elnökét, ügyvezető elnökeit, el-
nökségi tagjait, valamint a felügyelő 
bizottságot.
Gratulálunk minden díjazottnak és a 
megválasztott tisztségviselőknek! 

DMTK 
közgyűlés
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Keresztény szemmel
Beszámoló a Nemzetközi Teológiai 
Akadémia Dunaharaszti 
Tudományos Konferenciájáról

A sajtónyilvánosság kizárásával 2022. június 20-14 között 
volt az Evangélikus Egyházközség szervezésében a címben 
jelzett tudományos konferencia. Öt napon át folyt a nagyon 
igényes biblikus előadássorozat. Tudós barátaink a hét min-
den délelőttjén előadásokat tartottak mind az Ószövetség, 
mind az Újszövetség témakörében. Nagyon nívós előadásokat 
volt szerencsénk hallgatni. Európai és Tengerentúli megköze-
lítéseket is megtapasztaltunk, hiszen a Szentírás talaján állva 
minden időben, és minden földrészen egyaránt érvényes igaz-
ságok kifejtését sajáthíttatuk el. Az elmélyült munka után 
nyílt letőség lazítani, sportolni is. Az ebédünkről városunk 
egyik legjobb étterme gondoskodott. A délutáni programok 
már lazábbak voltak. A résztvevőknek lehetőségük nyílt lo-
vaglásra, sétakocsikázásra. Másnap vad(as) élményekben volt 
része a közösségnek. A szerdai ebédet közösen készítette a tu-
dós közösség. A piacon indult a reggel, vásároltunk mindenfé-
le egzotikus zöldséget, gyümölcsöt. Volt a kosárban krumpli, 
hagyma, dinnye meg miegyéb. Igazi magyaros ebédet készí-
tett a tudományok után elpihent közösség. Az elkészült étel 
neve serpenyős rostélyos, egyszerűbben paprikás krumpli. Jó 
volt, nem a neve a lényeg. Másnap az előadások után a fes-

tészet rejtelmeibe avatott be kedves művész barátunk. A hét 
délutáni zárása a Kis-Dunán történt. Olyan vizes program 
volt, amibe nem fürödtünk bele. Köszönet érte. Ez együtt 
töltött héten test és lélek együtt gyarapodott.
Apropó. Elfelejtettem mondani, hogy ez volt a mi nyári tá-
borunk. A nemzetközi tudós társaság a világ (Dunaharaszti) 
minden tájékáról jött. Tudós társaink a hittanosok voltak, 
akik nem akármilyen szinten adták elő a biblikus témáikat! 
Köszönöm „Professzor Asszonyok, és Professzor Urak” a 
szenzációs előadásokat. Köszönöm segítőinknek a részvételt 
és szeretetteljes fáradozásukat.
Áldott nyarat!

Varsányi Ferenc

A Dunaharaszti Alapfokú Művészeti 
Iskola 2021/2022-es tanévének tava-
szi féléve igencsak bővelkedett kon-
certekben. Végre úgy érezhettük, 
visszaállt a járvány előtti állapot és 
munkánk gyümölcse újra „napvilágot 
láthat”, azaz növendékeink megmu-
tathatják tudásukat a nagyközönség 
előtt. 
Februárban a harmonika zenekar 
(Harmonikás Brass Band) Farkas Ju-
dit tanárnő vezetésével és a zeneisko-
la fuvolásai (jómagam irányításával) 
egy közös produkcióval nyitottuk 
meg a második félévet. A műsor ze-
nekari darabjaihoz egy szóló énekes 
és egy versenytáncos pár is csatlako-
zott, a fuvolisták pedig filmzenéket 
játszottak az adott mozifilm részle-
teiből összevágott háttérvetítéssel. A 
koncerten bemutatkozott egy ígéretes 
sváb zenét játszó banda, amelynek 
két tagja is zeneiskolánk növendéke 
volt. A harmonikások ezt követően a 
tanárnő kiterjedt kapcsolatainak kö-
szönhetően további koncerteket ad-
tak szerte Budapesten.
Áprilisban, Farkas Gábor és Bátho-
ri János kollégáink növendékei szép 
sikereket értek el a Dömsödi Fúvós-
találkozón.

A tanév legnagyobb eseménye a nö-
vendékeink számára szervezett ze-
neiskolai verseny volt. A résztvevők 
magas létszámából arra következtet-
tünk, hogy nagy igény van hasonló 
rendezvényekre. Diákjaink lelkesen 
készültek a megmérettetésre, voltak 
rutinos fellépők, de akadtak olyanok 
is, akik még sohasem álltak szín-
padon. Összességében kijelenthető, 
hogy rendkívül magas színvonalú 
szóló és kamara produkciókat hall-
hattunk. A díjazottak a Kis Duna 
TV által is rögzített Gálakoncerten 
játszották el versenyprogramjukat, 
majd ünnepélyes keretek között ve-

hették át jutalmukat Hertlein Ferenc 
igazgató úrtól.
A tanév végi vizsgák, vizsgakon-
certek után két különálló koncertet 
adott a fuvola tanszak egy része és 
a Harmonikás Brass Band a nyárin-
dító június 4-i Vagabond Korzón. Az 
eseményen – a szervező Kőszegi Zsolt 
programkoncepciójának köszönhető-
en – zeneiskolásaink már rendszeres 
fellépőnek számítanak.
Eseménydúsan zárhattuk tehát a fél-
évet, reméljük, hogy nem lesz akadá-
lya a folytatásnak a következő tanév-
ben sem!

 Lehőcz Alexandra 

Nagyszabású események a zeneiskolában!
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Magyar Gála

Vastapssal zárult a József Attila Művelődési Házban, a má-
jus 29-én, harmadízben bemutatott, Dunaharaszti Magyar 
Gála. Elsőként Lehel Endre alpolgármester úr, a Pest-me-
gyei „Csendes Csodák” civil díj birtokosa, mint fővédnök 
köszöntötte az immár hagyománnyá nemesült eseményt. 
A műsorban, a magyar kultúra helyi követeiként, a város-
ban és a kistérségben élő -, és alkotó fiatal művészek egy 
köre mutatta meg tudását.  
Kitörő lelkesedés fogadta a Budinszky Emília, Timár 
akademista vezetésével, a Csillagszemű fészekből kinőtt du-
naharaszti Gerlice Táncegyüttes gyermek táncosait. A Kár-
pát-medence több tájegységét felölelő koreográfiából álló, 
színvonalas műsoruk, a magyar néptáncörökség gyöngysze-
meiből szemezgetett. Az együttesnek a feltörekvő Marossy 
Benedek prímás és Barátai húzták a talpalávalót, akik az 
est folyamán önálló előadásban is hallatták tehetségüket, 
ízes, sóvidéki ritmusokkal.  A Gerlicéknek a Gálát ölelő 
tánccsokrai között további ifjú művészek léptek fel, nagy 
sikerrel. A Gálán debütáló Szakál-Plósz Titanilla, zongo-
ra –és énekes művésznő, Claude Debussy ismert művét, az 
E-dúr Arabesque-et adta elő, mély átéléssel, majd a gyer-
mek népdalénekesek sorát a városi kiemelt arany minősítést 
elnyert, közönségdíjas Lányi Viktória nyitotta meg, csengő 
hangú moldvai népdalcsokrával, akit a ráckevei népdal-
versenyen arany minősítésű Gál-Zilahi Dominik követett, 
erőteljes Fejér-megyei dalaival, s végül a Dalos Baglyok 
Gyermekkar szatmári népdalcsokrának tapsolhattak a je-
lenlévők. Első ízben láthattuk a Gálán a DANZA Táncstú-
dió latin gyermek formációja szép versenyeredményeket el-
ért, pergő ritmusú, színvonalas előadását is. A dunavarsányi 
Csenderítők együttes, már visszatérően nyújtotta át tüzes, 
moldvai táncdallam válogatását, Müller Maia csengő-bongó 
szóló énekével gazdagítva előadásukat. A 3. Dunaharaszti 
Magyar Gálát a fellépők, s a közönség soraiból csatlakozó 
kicsik, s nagyok közös örömtánca zárta. 
Köszönet valamennyi, az első hívó szóra érkező művésznek, 
az eseményt felkaroló városvezetésnek, a szponzoroknak, s 
nem utolsó sorban a lelkes közönségnek! 
2023. április 2-án, vasárnap du. ismét várja kedves Vendége-
it a IV. Dunaharaszti Magyar Gála! A dátumot már most 
érdemes a naptárba bejegyezni!

Paradicsomsziget Egyesület
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Évértékelő 
a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolából

Szép eredmények külön-
böző versenyeken

Iskolánk jó hírét öregbítették a 4. b 
osztály tanulói, akik számos versenyen 
sikeresen szerepeltek: Orova Réka, Pop-
todorov-Kirilov Ádám, Poptodorov-Ki-
rilov Bence, Schill Dániel.
Megyei I. helyezéssel bekerültek a Bó-
lyai matematika csapatverseny orszá-
gos döntőjébe
Legutóbb Orova Rékának és Poptodo-
rov-Kirilov Ádámnak sikerült bejutnia 
a Zrínyi matematikaverseny országos 
megmérettetésére. 
Poptodorov-Kirilov Ádám a Mozaik 
Országos Tanulmányi Versenyen mate-
matikából V. helyezést ért el, Poptodo-
rov-Kirilov Bence 18. helyen végzett.
Farkas Sára 4.b és testvére, Farkas 
Róza 2.b osztályos tanulóink évek óta 
egyre nagyobb sikereket érnek el a kü-
lönféle sakkversenyeken.
Legutóbb a 2022.évi magyar korcsopor-
tos egyéni rapid sakkbajnokságon Sára 
L12-III., Róza L8-I. helyen végzett.
Orova Bálint 2.b osztályos tanulónk 
a Zrínyi Ilona matematika versenyen 
megnyerte az országos döntőt.

Országos Honismereti Tanulmányi Ver-
senyen indultak a 7. osztályos tanulók. 
Szép eredménnyel végeztek.
Lobog Botond: megyei VII. hely,  or-
szágos VII. hely; Surányi Domonkos 
megyei VII. hely, országos VII. hely; 
Szabó Áron megyei VII. hely, orszá-
gos VII. hely; Zelovics Domonkos me-
gyei  IV.hely, országos  IV. hely; Sáro-
si Bianka megyei  és országos I. hely.

Szabó Larissza 7.c osztályos diákunk 
Nemzetközi Díjugrató Versenyen külön-
böző versenyszámokban  I.,  II. és egy 
III. helyezést is szerzett.

Tőrvívás Országos Bajnokság fiú csa-
patverseny, újonc korosztályban Őz 
Balázs csapatával aranyérmet nyert! 
Országos bajnok! 
Tőrvívás Országos Bajnokság lány csa-

patverseny, újonc korosztályában Lénárt 
Emese a csapatával ezüstérmet nyert! 

Pest megyei atlétikai diákolimpia ered-
mények: II. korcsoport fiúcsapat: 2. he-
lyezés (Koller Balázs 4.a, Ladányi Noel 
4.a, Lázár Ákos 3.a, Schill Dániel 4.b és 
Valentin Márk 5.a.)

Egyéni összetett: Koller Balázs 2. helye-
zés. IV. korcsoport lánycsapat: 3. helye-
zés (Fehér Fanni, Gabona Nikol, Králik 
Borbála, Ordódy Norina, Sárosi Bianka 
és Horváth Amira.)
IV. korcsoport fiú csapat: 1. helyezés 
(Seres Olivér, Simon Balázs, Gergely 
Tamás, Őz Balázs, Prommer Levente 
és Szilvai-Hirsch Dániel)
Egyéni összetett: 1. helyezett: Seres Oli-
vér
Köszönjük felkészítő pedagógusaink ki-
tartó munkáját!

Tóth Andrea

Drámapedagógia

Àprilis 29-30-àn rendezték meg a Weö-
res Sándor Színjátszó Találkozó regi-
onális fordulóját Kőbányán, a KÖSZI 
színháztermében.
Iskolánk színjátszó csoportja izgatot-
tan várta a megmérettetést. Több éves 
munka előzte meg a bemutatót, hisz ah-
hoz hogy egy gyerekcsapat színvonalas 
darabot állítson színpadra, nem csak a 

szöveg ismerete szükséges, hanem a kö-
zösség megtartó, összetartó ereje is.
Négy éve dolgozunk együtt a gyerekek-
kel, első osztályos koruk óta heti egy 
dráma óra áll a rendelkezésünkre. Már 
negyedik osztályosok, idén búcsúznak 
az alsó tagozattól, mivel osztálytársak 
is, ezért a közösség építése nem volt ne-
héz feladat. 
Ősszel az alsó tagozatos gyerekeknek 
tartottunk bemutatót iskolánk tornater-
mében, az előadás nagy sikert aratott.
A Weöres Sándor Színjátszó Találkozó 
a legrangosabb verseny a színjátszó-
sok számára. Szakmai zsűri értékeli az 
előadásokat. Idén Gyevi- Bíró Eszter, 
Golden Dániel és Ákli Krisztián drama 
tanárok látták el ezt a szép feladatot.
Két előadással neveztünk be a csa-
pattal.
Az első József Attila Indiában, hol éj-
jel a vadak...című versét dramatizál-
tuk, gondoltuk àt a saját életünkre. 
Ebben a drámában a Földünk meg-
óvására hívtuk fel a figyelmet. A má-
sodik részében svéd gyermekverseket 
dolgoztunk fel, itt a gyerekek saját 
gondolataikat, problémáikat vitték 
színpadra. 
A második bemutatónk nagy vállalko-
zás volt, mert Michael Ende: Végtelen 
történet című regényének  első részét 
emeltük ki és a Fantázia bajban van 
címet adtuk neki. Érdemes megjegyezni, 
hogy a forgatókönyvet is mi írtuk és a 
dramaturgiai munkát is mi végeztük. 
A zsűri egy órás szakmai elemzést tar-
tott, ahol szinte percről- percre szét-
szedték a darabot. Felhívták a gyen-
geségeire a figyelmet és megoldási 
javaslatokat is tettek. Nagyon tanulsá-
gos volt.  Sokat dicsértek is, hogy a kö-
zösség ereje látszik, a bátorság, a közlés 
akarata. Felszántották a színpadot a 
lendületükkel.
A többi csoport magasabb szinten 
állt már, mint mi, ők profi színházi 
előadást mutattak be. Nagyon élveztük 
a gyerekekkel.
Végtelen történet bronz és az Indiában, 
hol éjjel a vadak...  ezüst minősítést ka-
pott.
Sok élménnyel gazdagodva, friss lendü-
lettel jöttünk haza.
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Gratulálok a szereplőknek, óriásiak 
voltak!

Bajcsev Anna, Bánlaki Zsombor, 
Bognár Anna, Bone Viktória, 

Lents Szilvia tanító, drámatanár

Interaktív egészségfejlesz-
tő foglalkozások 

2022. május 5-én és május 17-18-án 
iskolánkban jártak a BFKH Népegész-
ségügyi Főosztály Nemfertőző Betegsé-
gek Osztályának egészségnevelő mun-
katársai. Az 5. évfolyamos tanulóink a
Szívdobbanás című programmal, míg a 
3. és 4. évfolyamos tanulóink az E-Bug 
programmal ismerkedtek meg. Az in-
teraktív órák 3 állomáson zajlottak, 
ahol a gyerekek 8-9 fős csoportokban-
vettek részt a foglalkozásokon.
A Szívdobbanás című órákon nagyon 
sok hasznos információt hallottak a 
diákok a szívünk működéséről, a vér-
keringésről, arról, hogy az egészséges 
táplálkozással és a mindennapi test-
mozgással, hogy tudjuk megóvni a szí-
vünk, érrendszerünk egészségét.
Az E-bug program első állomásán, 
amely a Rémisztő kezek nevet viselte, 
játékos formában megnézték a tanu-
lók, hogy mennyi mindent rejthet egy 
kézfogás, mikor és hogyan kell helyesen 
kezet mosni.  A 2. Szupertüsszencs el-

nevezésű állomáson arról beszélgettek 
mikor, miért tüsszentünk, megtanulták 
a helyes tüsszentési technikákat, egy kis 
kézi permetező segítségével eljátszották 
milyen, amikor tüsszentünk, milyen 
messzire tudnak tüsszenteni.
A 3. állomáson megismerkedtek a fo-
gápoláshoz szükséges eszközökkel, a 
helyes fogápolással, beszélgettek arról, 
hogy miért fontos és mi történik egy fo-
gászati vizsgálat során.
A foglalkozások nagyon érdekesek vol-
tak, könnyen megjegyezhető módon, 
sok hasznos információt adtak át a ta-
nulóknak, a prevencióra, megelőzésre 
fektetve a hangsúlyt.
Május végén és június elején a 6.-7.-8. 
osztályos tanulókhoz érkeznek majd az 
egészségfejlesztő szakemberek a „Do-
hányzás és alkohol fogyasztás káros ha-
tásai” című prevenciós programjaikkal.

Livagyin Zsoltné (Iskolavédőnő)

Városi Szavalóverseny újra

Ha április, akkor 11-e környékén a 
verseké a főszerep iskolánkban vagy a 
Laffert Kúriában. József Attila szüle-
tésnapja a Költészet Napja. Ennek leg-
szebb megünneplése, hogy városunk ta-
nulói időről időre különböző témákban 
verseket mondanak. 
Persze a járvány ezt a versenyt is szü-
neteltette. Nagy öröm volt, hogy már-
cius elején a korlátozások feloldása le-
hetővé tette, hogy újra megszervezzük 
a találkozót. Szerencsére nem maradtak 
el a jelentkezések, így április 7-én újra 
volt Városi Szavalóverseny iskolánkban. 
Sajnos a felsősök nem voltak olyan lel-
kesek, bátrak, hogy megmutassák ver-
smondási tudásukat. Az alsósok lelke-
sedése viszont töretlen. A meghirdetett 
témát, a „humort” örömmel fogadták. 
A zsűrik szerint nagyon jól választottak 
a gyerekek verseket.
Köszönjük szépen a zsűritagok mun-
káját:
Bajnok Évának, Fodor Árpádnénak, 

Mirkovicsné Varga Erzsébetnek, Gáll 
Sándornak, Hajdu Zsoltnak, Lehel 
Endrének, Pozsár Róbertnek.
Gratulálunk a résztvevőknek, a helye-
zetteknek! 
I. kategória (1.-2. oszt.)   
1. Honfi Imre Sámuel (Hunyadi)
2. Tihanyi Luca Panna (Rákóczi)
3. Mató Dorina (Kőrösi)
Különdíj:  
Ádám Emília (Rákóczi)
Vuk Zalán (Kőrösi)
II.kategória (3.-4. oszt)
1. Réti Olivér (Hunyadi)
2. Berencsi Izabella (Rákóczi)
Bodrogi Boróka (Hunyadi)
3. Szakács Bernadett Amarillisz (Kő-
rösi)
Különdíj:   Krájnyák Vivien (Kőrösi)
III.-IV. kategória (5.-8. oszt)
1. Apró Zora (Hunyadi), 
Lőrincz András (Kőrösi)
2. Demeter Márton (Kőrösi)

Marosi Márta
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Indián tábor 
a Hétszínvirág Óvodában

Hagyományainkhoz híven az idei év-
ben is megrendeztük az indián tábort. 
Ezen a héten minden nagycsoportos 
gyermek “indiánná” változott, melyet 
több hetes ráhangolódás, felkészülés 
előzött meg. 
Az ovisok megismerkedtek az indiá-
nok életével: hol és hogyan éltek, mit 
viseltek, mit ettek, mivel töltötték a 
szabadidejüket, milyen kapcsolatban 
voltak a természettel stb.  Minden 
gyermek saját indiánpólót festett, in-
dián nevet választott. 
Mivel az indiánok törzsekben éltek, a 
táborozó csoportok is törzsekké váltak, 
törzsi nevet választottak maguknak, 
és beavatási szertartáson vettek részt 
(tüzes vizet ittak, békepipát szívtak). 
Az így alakult törzsek, az Apacsok, a 
Sziúk, a Tűzmadarak, a Csikaszók és 
a Navahók egy egész héten át rótták a 
hegyeket, völgyeket, betörték a vadlo-
vat, szelték a Duna vizét, bölényre va-
dásztak, a Helytörténeti Múzeumben 
megtekinthették az indiánok életét 
bemutató kiállítást… Útjuk során, a 
törzsfőnökök (óvónénik) segítségével 
rengeteg ismerettel gazdagodtak az 
őket körülvevő növény és állatvilágról. 
Zöldszives szemlélettel barangolták 
be Dunaharaszti természeti kincseit, 
megismerve a Zöld Szív 10 pontját.
Az indiánok minden nap visszatértek 
táborhelyükre az óvodába és ebéd 
után a földön pihenve enyhítettek út-
jaik fáradtságán. Egy kis pihenés után 
a fák árnyékában a saját készítésű in-
diánsátorban hűsöltek, íjjal célbalö-
vést, labdával célbadobást gyakorol-
tak, kézműveskedtek.
A hét folyamán teljesítették a Zöld 
Szívesek 7 próbáját és kiérdemelték, 
hogy óvodánk Zöld Tündére igazi 
Zöldszivesekké nyilvánítsa őket. Ezt 
egy eskütétellel erősítették meg és át-
vehették Zöld Szíves igazolványaikat.
Akiknek köszönettel tartozunk:
Szilágyi Anikónak és a Szilágyi Lova-
sudvarnak az egész heti lovaglás biz-
tosításáért, azért amilyen kedvesen és 

figyelmesen vezették be gyermekein-
ket a lovak világába.
Gál Tímeának az egész heti finom 
péksüteményért, amivel a kis indiá-
nok éhségét csillapítottuk.
Rónai Jánosnak, aki a vadvizen kalau-
zolta motorcsónakjával indiánjainkat.
Helytörténeti múzeumnak, ahol meg-
ismerhettük az indiánok eszközeit, 
életmódját, szokásaikat.
Köszönjük a szülők támogatását, 
hogy a kért eszközökkel támogatták 
táborunk sikerességét.

Antal Józsefné, 
Nyakas-Kellner Georgina,

Türkiz csoport Törzsfőnökei    

Kihívás napja
a Hétszínvirág Óvodában

Idén tavasszal végre megnyílhattak ka-
puink, és a hosszú bezártság után, újra 
szervezhettünk a családokkal közös 
programokat. Ezért hagyományainkhoz 
híven, ebben az évben is a szülők be-
vonásával, nyílt nap keretén belül szer-
veztük meg kihívás napi programunkat. 
Mivel óvodánkba rengeteg kisgyermek 
jár, és tudtuk, hogy szüleik örömmel 
vesznek részt közös játékba, ezért má-
jus 25-én az 5 nagycsoportba járó, jú-
nius 1-én a kis- és középsőcsoportos 
gyermekeket és szüleit vártuk. Ennek 
megfelelően a lehetőséget kihasználva 
a feladatokat életkori sajátosságoknak 
megfelelően terveztük.   
9.30-ra vártuk a szülőket az óvodába, 
majd közös bemelegítő gimnasztika 
után, folyamatos mozgást biztosítva 
gyerekeknek és szüleiknek, játékos fel-

adatpályákat alakítottunk ki. Érdekes 
helyszín volt a nagycsoportosoknál az 
utca, ahol a lezárásoknak köszönhető-
en, a gyerekek, szüleikkel bizalmi pró-
bát álltak ki (a csukott szemű szüleiket 
vezethették az úton). 
A jó hangulatú délelőtt folyamán, le-
hetőség nyílt pl. vízhordásra, (botra 
helyezett kis vizes vödrökkel egyensú-
lyozva), zsákba ugrásra, mocsárjárásra, 
kötélhúzásra, lézerpálya teljesítésére.  A 
füvön síelést, teniszlabda gyűjtést, a csi-
peszhordást karikára is kipróbálhatták 
a gyerekek szüleikkel az óvoda külön-
böző udvarrészein. Nagy sikert aratott 
szülők-gyerekek körében egyaránt, az 
óvónénik által, az egész udvart beíve-
lő aszfaltra festett ugrópálya. Az ehhez 
szükséges festékeket köszönjük Hazai 
Rékának illetve a STO Építőanyag Kft-
nek. A pályákat a gyerekek csoporton-
ként, szüleikkel közösen, folyamatosan, 
köredzés jelleggel teljesíthették a déle-
lőtt folyamán. Az udvaron remek han-
gulat uralkodott, ami a szülők magas 
számú érdeklődésének is köszönhető 
volt. Ahogy telt az idő, egyre gyakrab-
ban hangzott fel az önfeledt nevetés, 
kacagás, egymás biztatása, bátorítása, 
ami bizonyítéka annak is, hogy a szülők 

gyermekeikkel jó csapatot alkottak.
A feladatokat mindenki teljesítette, de 
a legfontosabb, úgy gondolom, a közös 
játék és mozgás öröme volt.
A feladatok végén, a Magyar Labdarú-
gó Szövetség Bozsik Intézményi Prog-
ramja által felajánlott labdákkal aján-
dékoztuk meg a résztvevő gyerekeket. A 
jó hangulatban gyorsan eltelt a délelőtt, 
11.30 körül kellemesen elfáradva, renge-
teg élmény birtokában köszöntünk el a 
szülőktől és folytattuk megszokott óvo-
dai életünket. 
A program kapcsán rengeteg pozi-
tív visszajelzést kaptunk, gyerekek-
től, családoktól egyaránt, mely arra 
ösztönöz bennünket, hogy a további 
években is törekedjünk a program 
megvalósítására.

Hétszínvirág Óvoda
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Május utolsó hétvégéjén immár második alkalommal ren-
deztük meg a Dunaharaszti Baptista Gyülekezetben a KE-
ZEK – Keresztény Egyházi Zenés Evangelizációs Koncer-
tek – elnevezésű programunkat. A KEZEK rendezvényein 
az Alkotót dicsőítjük, akinek azt az ajándékunkat köszön-
hetjük, hogy változatos formában és eszközök segítségével 
képesek vagyunk a nem láthatóból láthatót létrehozni, és 
ez a folyamat örömmel tölt el. Alkotni jó. Isten arra hívott 
minket, hogy jó dolgokat hozzunk létre, amely másokat 
inspirál, jókedvre derít, csatlakozásra serkent. A három 
délutánban az alkotó képzőművészet, a költészet és a kon-
certélmény egyaránt helyet kapott. 
Pénteken a résztvevők maguk is bekapcsolódhattak az al-
kotás folyamatába. Tisza Attila baptista lelkipásztor beve-
zető gondolataiban felelevenítette azt a bibliai történetet, 
amelyben Isten Jeremiás prófétát a fazekas házába küldi, 
és ezen keresztül azt mutatja be neki, hogy ahogy a faze-
kas formálja az agyagot, Isten az embert is ugyanúgy át 
tudja formálni. Van, aki könnyebben formálható, és van, 
akit csak az élet nehéz terheinek nyomása képes megvál-
toztatni. Istennek az az üzenete számunkra, hogy ha az Ő 
akarata formál, az mindig a javunkra válik.
Az udvaron Egyed Edit, a Légli Kerámia Manufaktúra 
művésze és Göcs Katalin, a Csudacserép Fazekasműhely 
tulajdonosa kedves és szakértő vezetésével kipróbálhattuk, 
hogyan engedelmeskedik az agyag az őt formázni igyekvő 
kezünknek. Valódi sikerélményben lehetett részünk: rövid 
idő alatt nagyon szép dísztárgyak és kisplasztikák szület-
tek, amelyeket kiégetést követően készítőik hazavihettek.
Szombaton Tisza Attila baptista lelkipásztor mutatta be 
két könyvét. A régebben megjelent A csoda 50 változata 
című kötetben olyan tényképeket villant fel az életéből, 
amelyeket csodaként élt át. A frissen elkészült verseskö-
tetében pedig 60 verset olvashatunk jó és rossz tapaszta-
latairól, eredményeiről, felismeréseiről, következtetéseiről. 
A bemutatón elhangzott verseiből és az azokat kísérő fo-
tóiból különösen őszinte, közvetlen módon rajzolódtak ki 
lelkipásztorunk életének fontos momentumai és személyes 
hitvallása. Ezen a délutánon a keresztény bluegrass zenét 

játszó Blue Danube Bluegrass Band zenekar különleges 
hangzású instrumentális zenéjében, angol és magyar nyel-
vű dalaiban is gyönyörködhettünk.
Vasárnap a Golgota Gospel Kórus közel 50 tagja látoga-
tott el imaházunkba, és a termet betöltötte jókedvű, sok-
színű előadásuk. A gospel, jazz, és klasszikus stílusú dalo-
kon kívül személyes bizonyságtételeiket is megosztották a 
hallgatókkal.
Varga Boldizsár nyugalmazott baptista lelkipásztor igei 
szolgálatában elmondta, hogy az emberi testrészek közül 
a Biblia a kezet említi meg legtöbbször, sőt sok esetben az 
egész embert jelöli az Ige kéznek. Ne csak munkára vagy 
alkotásra adjuk tehát a kezünket, hanem az Úrnak, aho-
gyan a Krónikák 2. könyvének 30. fejezetéből olvasott ige-
szakasz magasabb dimenzióba emeli a kezek szerepét: „Ad-
jatok kezet az Úrnak…”. Isten a mennyei világból elküldte 
Jézus Krisztust azért, hogy megkeressen és megtartson, 
és azt akarja, hogy kezet nyújtsunk neki: itt van az egész 
lényem, odaadom Neked. Ha közeledünk az Istenhez, Ő is 
közeledni fog hozzánk és újjá formál.
A rendezvénysorozatot 19 kiállító kézműves alkotásaiból 
– festményekből, rajzokból, fotókból, gyöngyképekből, 
patchwork munkákból, gobelin képekből, hímzésekből, 
különböző dísztárgyakból – összeállított színes és változa-
tos kiállítás egészítette ki. Hálásak vagyunk a sok kedves 
látogatóért, a közösen átélt élményekért. A KiSDuNa TV 
munkatársainak jóvoltából hamarosan bárki megtekintheti 
a hétvége eseményeit – köszönjük a segítségüket!
Hisszük, hogy a kiállított műveken, az elhangzott igei gon-
dolatokon, a verseken és a zenén keresztül a gyülekezetünk 
által képviselt keresztény értékeket és az Evangélium jó 
hírét közvetíthettük az érdeklődő közönség felé. Azt, hogy 
van valaki, aki megfogja a kezünket és vezet, és eljutha-
tunk a boldogság állapotába nem csak a halálunk után, 
hanem már itt a földön is akkor, amikor betölti a szívünket 
Krisztus szeretete. Krisztus Isten egyszülött fia, a világ 
üdvözítője – halála, a vére megbocsátja a bűneinket és új 
távlatot ad. Isten ma is arra szólít, hogy mondjunk igent 
az Ő kegyelmére, bűnbocsánatára, szeretetére, az általa 
felkínált örök életre. Erre a hitre szeretnénk hívni mi is 
mindenkit: ragadjuk meg az irányváltoztatás lehetőségét!

Dunaharaszti Baptista Gyülekezet

KEZEK – Keresztény Egyházi Zenés Evangelizációs Koncertek
a Dunaharaszti Baptista Gyülekezetben
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2022. májusban elhunytak 
neve és életkora
Annau Attila József élt 57 évet
Arany Béla Imréné élt 81 évet
Baldauf Gyuláné élt 74 évet
Bíró Tibor Jenőné élt 92 évet
Dancs László  élt 81 évet
Fehér Dezső Jenő élt 76 évet
Gál József  élt 51 évet
Gerber Ferencné élt 49 évet
Gergely Jenő  élt 68 évet
Gulyás Ferenc János élt 47 évet
Harmath Istvánné élt 86 évet
Hiripi Gézáné  élt 85 évet
Jászberényi Györgyné élt 89 évet
Karl Józsefné  élt 81 évet
Lajos István  élt 50 évet
Märcz Lénárd István élt 72 évet
Nagy Józsefné  élt 82 évet
Pakot János József élt 73 évet
Paulovics György élt 73 évet
Pirik Aranka Mária élt 81 évet
Sándor Mária  élt 75 évet
Szász Lászlóné  élt 84 évet 

(áprilisban hunyt el)
Szűcs Jenő  élt 88 évet
Tarcsa Anita  élt 36 évet
Winkler László Pálné élt 78 évet

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 KÖZ-
HASZNÚ 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

Kedvesek!
2022. májusban
születettek névsora

Nagy Zsombor  05. 03.
Tóth Noé  05. 04.
Csengeri Miron Attila 05. 05.
Bencsik Liliána  05. 06.
Tollas Bendegúz 05. 07.
Sándor Alíz  05. 09.
Barta Hanna Izabella 05. 10.
Lovasi Emma  05. 10.
Bató Sarolta  05. 11.
Erki Benedek  05. 12.
Kling Ábel Vencel 05. 13.
Dentsi Gergely Csaba 05. 15.
Strasser Bella  05. 16.
Holmes Balian  05. 18.
Burger Zoé  05. 19.
Balaton Amira  05. 20.
Fehér Martin  05. 26.

Közélet Köszöntjük a 90 éveseket! 

Wágner Józsefné Rózsi néni

Köszönetnyilvánítás
Fiam és családja nevében is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
2022. május 26-án férjemet, Fodor Ferencet utolsó földi útjára elkísérték.

Fodor Ferencné

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik feleségemet utolsó földi út-
jára elkísérték, vagy lélekben Vele voltak, Rá emlékeztek.

Gerber Ferenc

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Dunaharaszti Tomori Pál Cserkészcsapat nevében 
búcsúzom ifjú Gál József cserkész testvérünktől.
Kedves Józsi!
A csapatban a kiscserkészek nevelésében végzett önkéntes 
munkával segítetted a cserkésztörvények szerinti képzést. A 
cserkészköszöntés számodra hűséget és elköteleződést jelen-
tett a munkád során. „ Jó munkát” mennyi emberi értéket 
foglal magában, becsület, tisztesség, szorgalom, pontosság, 
kitartás. Számodra fontos értékmérő tulajdonságok szerint 
éltél, és erre bátorítottad ifjú cserkésztestvéreidet. 
Szeretném megőrizni a számomra szép és maradandó emléke-
ket. Az első táborozás Zalaszentlászlón volt, ahol két fiaddal 
együtt ismerkedtünk, ezzel a kalandos izgalmas élettel. Meny-
nyire csodálatosan szép és felemelő volt a mi ünnepélyes foga-
dalmunk. A feltámadási szentmise és a körmenet után, Szent 
István király szobra előtt. Ott álltál édesanyád és köztem, 
esküre emelt kézzel, mondtad a cserkész fogadalmat, mely 
életed kísérője lett. Ez a fogadalom kísérjen tovább, hosszú 
utadon Isten országába.

W á g n e r 
Józsefné 
Rózsi néni

Szakonyi 
Sándor 
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A Hunyadi iskolában mind a nemzetisé-
gi német, mind az angol nyelv oktatása 
területén színes, fejlesztő jelegű prog-
ramokat és versenylehetőségeket nyúj-
tunk tanulóinknak. 
Angol nyelvből Gábor-Csicsai Ildikó 
kezdeményezésére számos, az angol 
nyelvvel kapcsolatos feladatokban ve-
hettek részt a felső tagozatos tanulók. 
Ősszel az angolszász Halloween hagyo-
mányt megjelenítő rajzversenyt szervez-
te meg, mely több mint 10 éve népszerű 
a gyerekek körében. A tanárnő vezeté-
sével megrendeztük az iskolai, igazán 
motiváló, hagyományos Valentin-napi 
versenyünket. Idén változtatott egy ki-
csit a felhíváson, ajtódíszt készíthettek 
a kreatív, érdeklődő tanulók.
A farsangi időszakban egy napot ki-
neveztünk „Angol-nap”-nak, amikor a 
több mint ötven jelentkező angol nyel-
vű feladatlapokat töltött ki. Ezen a na-
pon egy angol vagy amerikai „színekbe” 
„beöltözős” feladat is várt az érdeklő-
dőkre. Lelkesen, saját készítésű jelme-
zeikkel neveztek a diákok, és ily módon 
is tanultak az angol kultúráról. 
A nemzetiségi német nyelv oktatása in-
tézményünk fő profilja. Ennek megfele-
lően a nemzetiségi német nyelvet oktató 
tanárok igen nagy hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy a nyelvhasználat ne csak a 
tanórai keretek között valósuljon meg. 
Az idei tanév novemberében is sor ke-
rült a hagyományos „Leseratte” olvasó-
pályázatra. Ez az iskolai olvasóverseny 
már egy évtizedes múltra tekint vissza, 
a kezdetektől Pálné Wessenhoffer Ág-
nes koordinálja és szervezi a versenyt. A 
4. és 5 évfolyamos diákok a gyermekol-
vasmányok kapcsán játékos feladatokat 
oldanak meg.
Adventi projektünk az immár negyedik 
éve megrendezésre kerülő Mézeskalács 
város verseny a 4 – 8. évfolyamokon. 
A nyelvi munkaközösség két tagja, 
Gábor-Csicsai Ildikó és Pálné Wessen-
hoffer Ágnes hirdeti és szervezi a kiállí-
tással záruló projektet.  Az éppen aktu-
ális téma köré a diákok mézeskalácsból 
elkészítik pályaműveiket, melyeket az 
iskolában kiállítunk. Az idei tanévben 
az iskolánk fennállásának 115 éve alkal-
mából a következő 115 év iskoláját kel-
lett megálmodniuk a diákoknak.  A ki-
állítás minden évben nagyon látványos 
és nagy sikert arat a diákok körében.
Márton napra az alsós osztályok lám-

pást készítettek, Márton napot megelő-
ző hetekben. A felsősök a hagyományos 
libakereséshez készítették a kicsiknek a 
libákat, amit ők idén is nagyon vártak 
már. Idén a 3.d osztály adta elő Szent 
Márton legendáját, jelentetekkel, ver-
sekkel, énekekkel készültek Halász Er-
zsébet vezetésével.
Sajnos az idei tanév is a pandémia ár-
nyékában telt el. A farsangi időszak is 
visszafogott, báli mulatság nélkül zaj-
lott.  Pálné Wessenhoffer Ágnes ötlete 
és szervezése által egy német nyelvű 
farsangi kvízt kaptak a tanulóink a fel-
ső tagozaton, egy teljes héten át. A né-
met nyelvi munkaközösség tagjai vidám 
farsangi megjelenésben buzdították a 
tanulókat a játékos vetélkedőre egy tel-
jes héten át.
Márciusban iskolánk vendége volt Ket-
tererné Bauer Mónika, óvodapedagó-
gus, aki a dunaharaszti német nemze-
tiségi hagyományok elkötelezett híve. 
Az iskola fennállásának 115. évfordulója 
alkalmából Kettererné Bauer Mónika 
óvodapedagógus „Megérkeztem” című 
könyvének könyvbemutatójára került 
sor. A kiadvány bemutatja a Dunaha-
rasztin élő német nemzetiség szokásait, 
hagyományait, kultúráját. Mónika egy 
általa írt könyv alapján ismertette meg 
diákjainkat a sváb ünnepkörrel, a duna-
haraszti svábok egykori és mai életével. 
A tagintézményben Pálfi Andrea szer-
vezte meg az egész délelőttös bemutatót, 
a felső tagozaton pedig Pálné Wessen-
hoffer Ágnes koordinálta az eseményt. 
Iskolánk tehetséges alsó tagozatos ta-
nulói részt vettek az ÉMNÖSZ „Fa-
schings- und Ostertraditionen in 
meinem Wohnort” elnevezésű rajz-
versenyén, melyen 2. helyezet lett Fei-
cht Anna Liza 3.a osztályos tanuló. A 
Kreisz Cecília német szépkiejtési online 
verseny, Taksonyban, különdíjat nyert 
Csomor Kincső 4.a osztályos tanuló. 
Molnár Nikoletta készítette fel őket.
Diákjaink német nemzetiségi néptánc 
oktatásban is részt vesznek. Kovács 
Ágota vezetésével a Hunyadi 115 isko-
latörténeti kiállítás megnyitóján a 4.a 
osztály mutatta be először közönségnek 
a tanárnő „Sieben Schritte zum Tanz” 
című koreográfiáját nagy sikerrel.
Az alsó és felső tagozaton is eljött a má-
jusi Hunyadi-nyelvvizsga ideje, melyen 
a nemzetiségi német nyelv és irodalmat 
tanuló diákok adhatnak számot tudá-

sukról a 4. és a 7. évfolyam végén egy 
írásbeli és egy szóbeli vizsga keretében. 
Nemcsak vizsgáztak, versenyeztek is a 
diákjaink. Iskolánkból összesen 5 csa-
pat (2 csapat a 8. a, 3 csapat a 8. d osz-
tályból) indult a Madách Gimnázium 
által meghirdetett versenyen. A máso-
dik fordulóra 2 csapat a 8. d osztály-
ból bejutott, közülük az egyik csapat a 
2. helyezést érte el. A tanulókat Pálné 
Wessenhoffer Ágnes (8.a) és Vezér Nóra 
(8.d) tanárnők készítették fel.
Az egész tanév során sokszínű és válto-
zatos feladatokat készítettek kollégáim 
a diákoknak, melyen ők lelkesen vettek 
részt. Ezúton is köszönöm Pálné Wes-
senhoffer Ágnesnek, Molnár Nikolet-
tának, Kovács Ágotának, Kaltenecker 
Anitának, Száraz Krisztinának, Karl-
né Purczeld Erikának, Vezér Nórának, 
Pálfi Andreának, Halász Erzsébetnek, 
Akócsi Ancillának, Bodonyi Ildikónak, 
Kardos Máriának és Gábor-Csicsai Ildi-
kónak, hogy az egész tanéven át érdekes 
feladatokkal színesítették diákjaink né-
met illetve angol tanulmányait.

Lénártné Németh Mónika

Brunszvik Teréz díj 

A Brunszvik Teréz-díj az oktatási mi-
niszter által adományozható egyik 
szakmai elismerés, amely kiemelkedő 
óvodapedagógiai munkáért, valamint 
az óvodapedagógus képzésben kiemel-
kedő munkát végző oktatók elismeré-
sére adományozható. Ebben az évben 
a díjazottak között szerepelt városunk 
kiváló óvodapedagógusa, Kettererné 
Bauer Mónika is, aki 40 éves szakmai 
munkája mellett elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett a német nemzetiségi neve-
lés és a kulturális hagyományok ápolása 
terén is. Gratulálunk a díjhoz.

szerk.

Iskolánk nyelvoktató tevékenysége 
a 2021/22. tanévben
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Kit szoktál így nevezni: Édesem? El-
sősorban a párodat, a Kedvest. Aki 
nem csak kedves, de Édes is – és mivel 
egymásnak rendelt benneteket a sors, 
egyes szám első személyben, enyhe bir-
tokos jelzővel mondod neki: Édesem! A 
megszólítás néha gyermekeknek is kijár, 
ám elsődlegesen a társat illeti. Nem vé-
letlenül. Ami édes, azt szeretjük. Csak 
vizsgáld meg a nyelved ízlelőbimbóinak 
elhelyezkedését: az édes ízt az első, na-
gyobb felületű rész érzékeli. Ami édes, 
az kellemes. Ami édes, az az elsődleges 
jutalmazás eszköze. Ezért majszolnak, 
nassolnak oly’ sokan ilyen-olyan édes 
falatokat; talán már hallottál valakiről, 
akinek van egy távoli, érintett ismerőse. 
Akit „Édesem”-nek szólítasz, gyakorla-
tilag becézed is ezzel a szóval.
Pár, gyermek, de cukrászda is kaphatja 
a nevet. Ahogyan ez nemrég megtörtént 
itt, szűkebb környezetünkben, Dunaha-
rasztiban. Bár a hivatalos elnevezés így 
szól: Édesem Fagyizó, én sokkal inkább 
klasszikus cukrászdaként tekintek rá. 
Nézzük, miért!
Kő fagyi? Ez a kérdés most nem a tó-
parton idénymunkában fagylaltoztató 
diák kérdése. Az eredetért nem kell 
túl messzire mennünk, elég a Balaton-
felvidékre, azon belül is a Káli-medence 
szemet gyönyörködtető vidékére utaz-
nunk. Ott fogant meg és szökkent szár-
ba a Kő fagyi? legendája – és fagyizója. 
Mindszentkálla után a fővárosban, Új-
budán is létesült egy Kő fagyi?, majd 
éppen szeretett kisvárosunkban, Ha-
rasztiban indult nemrég virágzásnak.
A „Fagyizó” elnevezés jogosságához te-
hát kétség sem férhet. Az ország egyik, 
ha nem a legjobb receptúrája, az elvárt 

módon megdöbbentő minőséget jelen-
tő kőfagyiság mind-mind alátámasztja: 
ember, ki ide belépsz, valódi és príma 
fagyizóban találod magad. Jó érzés és 
büszkeséggel tölt el, hogy hazánk kevés-
ke Kő fagyijának egyikét 10-12 perc sé-
tával elérhetem immár. Amit itt tölcsér-
be kapsz, azt megemlegeted. Ezt, kérlek, 
el ne hidd nekem. Nyalj bele, próbáld ki!
Itt kéne véget érnie az írásnak, ha nem 
lapulna a sorok közt még valami rend-
kívüli. Mert a hely aranyos, a fagyi fi-
nom, a lányok kedvesek. De szeretném 
elmesélni neked, miért jelent egy remek 
fagyizónál többet ez a hely. 
Egy-két évtizeddel ezelőtt, ha az em-
ber korán, munkakezdés előtt, vagy 
csak éppen átutazóban járt, nemigen 
válogathatott. A napfelkelte szép és jó, 
de azért egy kávé elszürcsölésével még 
szebbé varázsolható. Igen ám, de klasz-
szikus kávézó nem terem minden fán 
és eső után tapasztalható gombaroham 
módjára sem nő ki a földből. Ha pedig 
mégis nyitottak valahol, az rendszerint 
később nyitott ki, mintsem a napi első 
kávét meginni szokás. Maradt az alter-
natív kávézási pont. Ezt vidéken tömö-
ren kocsmának hívják.
Kocsma, nevezzék sörözőnek, bárnak, 
krimónak, borozónak, sőt, akadt tele-
pülés, ahol a „klub” hangzatos nevet 
viselte a műintézmény. Valamire való 
vidéki kocsma reggel hat-hét körül nyit 
és addigra már a kávégépben is felfej-
lődött az üzemi gőz. Ezer és egy ilyen 
kocsma üzemel országszerte, benne a 
karos presszógéppel. Ezek egyike a Ná-
dor utca Fő úti torkolatában működő 
Bázis Söröző. Volt. Ki tudja, hány kiló 
kávé főtt le a pulton duruzsoló masiná-
ban, mígnem elérkezett a komoly válto-
zás pillanata.
Itt vagyok kénytelen kilépni a sze-
mélytelen narrátor szerepéből. Másfél 
éves kisfiammal Kerekítő foglalkozás-
ra mentünk. Ez egy zenés, hangszeres, 
éneklős-mondókázós esemény. Mint a 
legtöbb ilyen alkalom esetében, a lur-
kókat anyukájuk hozta, szokásosan. 
Rajtam kívül egyetlenegy apuka volt, 
szintén őszes; az egész gyereksereg leg-
vidámabb, legéletigenlőbb, önfeledten 
nevető kislányával. Aki egyszer látta, 
emlékszik rá.
Ezért (is) volt könnyű felismerni a ját-
szótéren, újra és újra. Mondhatnám, 
a szokásos módon induló beszélgetés 
némi ismerkedéssel is vegyült. A lényeg: 
mindkét szülő komoly sportmúlttal (és 
ami azt illeti: sportjelennel) bír. Ennek 
minden előnyével és hátrányával. Utób-
biról most nem szólnék, az előnyök vi-

szont a cselekmény szempontjából fon-
tosak. Aki versenyszerűen sportol(t), 
abban kell, hogy éljen vállalkozó kedv, 
a kockázat egészséges kedvelése és nem 
kis adag állhatatosság. A kicsattanóan 
vidám kislány édesapja egy barátjával 
úgy döntött, tovább szövi, görgeti és fel-
építi azt a fantáziát, amit valószínűleg 
sokan megláttak a bezárt sörözőben.
Érdekes metamorfózis vette kezdetét: a 
romos helyből, a törmelékes alapokból 
szép lassan (egyébként meglepően 
gyorsan) valóságos ékszerdoboz épült 
ki. Egyik legfőbb – és persze személyes, 
tehát valahol önző – előnye, hogy közel 
van; kellemes sétatávra. Vergnano 
kávét kínálnak, ami megér egy misét. 
A kávéra, annak minőségére kényes va-
gyok. Ha nem jó, inkább nem szoktam 
inni; ezzel már több vendéglátómat is 
sikeresen bántottam meg. A Vergnano 
az egyik legkitűnőbb, ami a kávéművé-
szetéről is híres Itália pörkölőműhelyeit 
elhagyta. Az Édesemben pedig elérhe-
tő, ami óriási szó. De „csak ezért” nem 
dobbant volna akkorát a szívem. Ahhoz 
ugyanis másra is szükség volt.
Kínálnak ischlert. Helyes, magyarított 
írásmódja szerint islert, a legjavából. 
Ez a sütemény a kedvencem, a topbe-
futó. Ezer és egy helyen ettem, sokat 
próbáltam ki. Számos csalódás után 
kialakult egyfajta minőségi sorrendem. 
Az első régóta trónol jól megérdemelt 
helyén. Pontosabban: trónolt. Mert 
amit az Édesemben adnak, az csak 
célfotóval ezüstérmes. Olyan házi isler, 
málna/ribizlilekvárral, hogy a fülem 
kettéáll tőle. Komolyan: hosszú sorok 
mellett elvágtázva zárkózott a mezőny 
legeslegelejéhez.
Ez a kettő együtt az én személyes va-
rázskombóm: finom, de erős kávé, isteni 
islerrel. Megvettek, kilóra; térd roggyan, 
gerinc puhul, szem könnybe lábad, te-
kintet homályosul. De tényleg. Ha még 
hozzáveszem a korán nyit-későn zár 
nyerő párost és a szünnapnélküliséget, 
kezded megérteni, miért örvendezek, 
hogy új favorit-hely létesült.
Cukrászda, a szó legnemesebb értelme-
zésében. A Kő fagyi? név kötelez; amit 
a tölcséredbe kapsz, az kifogástalanul 
finom és krémes. De a sütis-tortás hűtő 
nem kevesebb csodát rejt. Ezért tartom 
– a hivatalos neve ellenére – inkább cu-
kinak, mint fagyizónak. De, mint szok-
tam mondani, ne hidd el nekem. Ha 
arra jársz, térj be, megéri. Ha másfelé 
visz az utad, érdemes módosítani és 
újratervezni, hogy betérhess. A legjobb 
szívvel ajánlom az Édesemet!

Ládonyi János
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www.porschem5.hu

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 
hatóságnál. A kép csak illusztráció.

A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,0–9,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 104–223 g/km.km.

A MEGÚJULT ŠKODA KAROQ. INDULHATUNK?

PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT
+36 1 421 8220

AZ ÚJ EMLÉKEK   
 FELFEDEZÉSRE VÁRNAK.

skoda_karoq_180x130_porsche_m5.indd   1 2022. 06. 22.   16:43:43
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Az új Taigo modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,5-6,1 l/100 km, 
CO2-kibocsátása: 124-139 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 érvé-
nyes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, vala-
mint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is 
befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

Nem mindennapi. 
Egyéniség.
Az új Taigo.
Most készletről!
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