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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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Altdorf
Testvérvárosi kapcsolat

Altdorf bei Nürnberg város vezetőinek meghívására a híres
Wallenstein fesztiválra érkeztünk július közepén tizenketten. Testvérvárosi kapcsolatunk ebben az évben 29 éves.
Idén mi utaztunk hozzájuk, jövőre, a 30. évi jubileumra
pedig mi leszünk a vendéglátók.
A gazdag történelmi múlttal, kulturális hagyományokkal
rendelkező, Nürnbergtől mintegy 20 km-re lévő kb. 20.000
lelkes gyönyörű német kisvárossal lévő kapcsolatunk az elmúlt közel 30 évben rengeteg élménnyel gazdagította Dunaharasztit, tánccsoportok, diákok, családok utazhattak
és ismerhették meg egymást.
A kiutazó küldöttség tagjai között a város alpolgármestere Karl József, az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottság
elnöke Hajdu Zsolt, a Dunaharaszti Hunyadi János Német
Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója Karlné Purczeld
Erika, Kiss Gergely a város jegyzője, a haraszti svábság
képviseletében pedig a Dunaharaszti Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke Gerber Ferenc és vezetőségi tagja
Kreisz Antal is jelen volt.
Dr. Szalay László

Pályázat

Dunaharaszti Városi Könyvtár
Intézményvezetői (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű munkavállalói jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. október 1-től - 2027.
szeptember 30-ig szól.
Munkavégzés helye: Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b.

Dunaharaszti - 2022. augusztus 3
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása.
Az intézményvezető felelős a költségvetés betartásáért, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtásáért.
A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza.
A vezető képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét. Gyakorolja a munkáltatói
jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a
vezető részére előírt feladatokat, elkészíti az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát, a házirendet, a szakmai programokat, a dolgozók munkaköri leírását, képzési,
továbbképzési tervét, munkatervet, valamint a kötelezően előírt szabályzatokat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel,
intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő
testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét. Folyamatosan értékeli az intézmény tevékenységét, munkáját.
Képesítési feltételek: A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben előírt képzés teljesítése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítása
fenntartói döntés alapján történik.
Pályázati feltételek:
Végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat, legalább öt éves vezetői tapasztalat, kiemelkedő szakmai tevékenység, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, megbízhatóság,
felhasználói szintű számítógépes ismeretek, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
A legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz, a képesítést igazoló oklevélmásolat, az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelés, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét
teljesíti, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a
Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalhatja.
A munkakör betöltésének ideje: 2022. október 1.
A pályázat benyújtási határideje: 2022. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot Dunaharaszti Város Polgármesteréhez kell benyújtani.
Postai úton: a 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. címre,
E-mail-ben: titkarsag@dunaharaszti.hu
Személyesen: 2330 Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
Titkárság, Fő út 152.
Telefonszám: 06-24/504-450
A pályázat elbírálásának módja: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa. A kiírásnak nem megfelelő
pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, azt nem vonja
elbírálás alá.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.
Egyéb információ: A munkavállalói jogviszony 3 hónap
próbaidő kikötésével jön létre.
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HARMINC PLUSZ EGY
A Szent Cecília kórus jubileumi koncertje a Szent István
plébániatemplomban
Július 17-én egy sokáig emlékezetes hangversennyel ünnepelte
harmincadik születésnapját a Dunaharaszti Szent Cecília kórus. Az évfordulón való megemlékezés tavaly a COVID miatt
elmaradt, az egyházközség augusztusi változásai miatt idén
pedig előbbre kellett hozni a koncert időpontját, de ez nem
befolyásolta az előadást, sőt, mondhatjuk, hogy nem csak az
egyházi, hanem a város kulturális életében is kiemelkedő zenei produkciót hallhattunk e szép vasárnapon.
A műsorban a jubiláló Dunaharaszti Szent Cecília kórus előadásában elhangzottak Liszt: Ave Maria, Roselli: Adoramus,
Halmos: Hálahimnusz című művei.
A műsor további részében a kórus kiegészült a meghívott vendégénekesekkel, többek között a Budapesti Szent Rita Plébánia kórusa és a Vass Lajos Kamarakórus néhány tagjával.
Szólót énekelt Besenyei Éva, Kiss Ferenc és László Lóránd,
orgonán kísért Hegyi Barnabás egyházkarnagy, a Budavári
Mátyás templom karnagya. A zenekari kíséretet a Monarchia
Szimfonikus Zenekar biztosította. Az egyesített előadók által a Dunaharasztiról búcsúzó karnagy, Nagy István kántor
dirigálásával felcsendült – stílusosan − Gounod Szent Cecília
miséje. A neves, professzionális előadótársak mellett a Szent
Cecília kórus ezzel az előadással is bizonyította, hogy a legjobbak között van a helye.
A műsor után Nagy István kántor oklevéllel köszönte meg
mindazoknak a munkáját, akik sokat tettek az elmúlt években a kórusért, illetve akik a mostani jubileumi koncert létrejöttét segítették. Ezt követően Láng András kanonok, plébános mondott köszönetet és búcsúzott el az augusztustól már
más egyházközségben szolgáló karnagytól.
− Sokat tanultunk egymástól − nyilatkozta lapunknak Nagy

István, visszatekintve az eltelt nyolc év munkájára, méltatva elődeit, a kórusalapító kántor Mátrai Imrét, a világias
tanár-karnagy Bánky Tamást, aki szakmailag alapozta meg
a mai kórust, az ő munkáját folytató Fazekas Tamás kántor-karnagyot, akitől egy szinte már kész közösséget vehetett át.
− Szakmailag és emberileg is tartalmas nyolc év volt − mondta. − Sokat kaptam a kórus tagjaitól emberségből, barátságból, és úgy érzem, én is tudtam az egyházzenét lelkiségben,
szakralitásban kiegészítve a kórus hasznára válni. Magammal
viszem a haraszti évek emlékét, a barátságokat, az emberek
szeretetét.
Mivel a koncert egyféle búcsúesemény is volt, Láng András
kanonok-plébánost kérdeztük, aki szintén búcsúzik haraszti
hivatalától.
− Igen, augusztus 1-től több változást is elrendelt a püspök atya. Megszűnik Bógár Zsolt káplán itteni szolgálata,
Salgótarjánban kap új feladatokat. A két haraszti plébánia
szolgálatát új plébános, dr. Sztankó Attila fogja ellátni, aki
Máriabesnyőről érkezik hozzánk, és egy új kántor is megkezdi
itt a munkáját. Én a továbbiakban a taksonyi Szent Anna
plébánia feladatait látom el.
Nehéz szívvel búcsúzunk András atyától, hiszen az itt eltöltött 28 év alatt fellendítette a haraszti katolikus hitéletet,
közösségeket hozott létre és tartott meg; élő, prosperáló egyházközséget hagy maga után.
Templomépítő plébánosként 100 éves évfordulójára befejezte és felújította a Szent István templomot, a hívek segítségével újjávarázsolta a Kálvária kápolnát, és felépítette az
1944-ben felrobbantott Szent Imre templomot. Diplomáciai
érzékkel ápolta a helyi hivatalos és társadalmi kapcsolatokat. Igazi lokálpatriótaként írta be magát a haraszti történelembe.
− A kapcsolatok nem szűnnek meg, csak a hivatal − mondta
búcsúzóul. − A barátság és a lelki kapcsolatok megmaradnak, Attila atyával is együttműködünk. Ahogy jelképesen
szoktam mondani, Dunaharaszti és Taksony között nem lesz
sorompó. Ezen túl is nyitva lesz az ajtóm mindenki előtt.
Gáll (Fotó: Wágner)
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Jubilált a nyári napközis tábor

Amilyen lelkesítő a nyári szünet gondolata a gyerekek számára, úgy okoz
fejtörést a szülőknek ez az időszak, és
felmerül a nagy kérdés, hová tegyük
a gyereket a szünetben. A teljes nyári
szünet idejére nagyszülőkre, rokonokra
se lehet rábízni az iskoláskorú gyereket,
mert legtöbb esetben ők is dolgoznak.
Ilyenkor a táborok választása jó lehetőség a szülő és a gyermek számára.
Szerencsére egyre nagyobb a kínálat
városunkban, amiből gyakran nem
könnyű választani. Vannak mozgásos,sport,- kézműves táborok, könyvtári
tábor, mese tábor, tánc tábor, különböző nyelvi táborok stb. Legfontosabb
szempont tisztázni, hogy mi a célunk a
napközis táborral, és hogy a választás
mindig a gyermekkel közösen történjen.
Ha a gyermek vonakodik a táborozástól, sokat segíthet, ha akad a családi,
baráti körben olyan gyerek, akivel közösen vehet részt a táborban.
A városi napközis tábor - melyet a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szervez
tízedik alkalommal - június 20-tól július
15-éig várta a kisiskolásokat.
A szokványos napközis táborok napi
6-8 órára fogadják a kicsiket. Nálunk a
tábor napi tíz órában biztosított ellátást. A kezdetektől igyekezett az önkormányzat, mint fenntartó, a szülőkre
nehezedő finanszírozási terheken kön�nyíteni, évek óta nem emelkedett a tábor díjának az ára.
Programjainkat most is megpróbáltuk
a gyermekek életkorához igazítani, de
megtapasztaltuk az idei táborban is,
hogy nincs olyan program, ami minden korosztály számára érdekes lehet.
A mostani tízedik tábor volt talán az
eddigi „legnehezebb” táboroztatásunk.
Azt tapasztaltuk, hogy még a több éve
velünk táborozó gyermekek viselkedése

is sokat változott. A gyerekek egyre nehezebben tartják be a szabályokat, pedig a tábor olyan hely, ahol különféle
szabályokat illik betartani, a közösségi
viselkedés a közösségi lét alapfeltétele
annak, hogy mindenki jól érezze magát.
Csökkent a gyermekek tolerancia szintje, türelme: mindent azonnal szeretnének, nincsenek tekintettel társaikra,
nagyon sok gyermeknél tapasztaltuk a
„csak, és most azonnal” elvárást.
Ennek tükrében volt számunkra igazi
kihívás tartalmas, hasznos programokat szervezni. Igyekeztünk a korábbi
években sikert arató programok mellé
egy kis újdonságot csempészni a tábor
életébe. Így fogadta el meghívásunkat
a Turázoo mini állatkert, akik két alkalommal látogattak el hozzánk, és
tartottak a táborozóknak egzotikus állatbemutatót. A gyerekek közelebbről is
megismerkedhettek kígyókkal, madárpókokkal, skorpiókkal.
A Tatay Színház évek óta készül különböző bábelőadásokkal táborunkba, idén
a Vitéz László bábelőadást láthattuk.
Új szereplőnek számított Grünwald
Norbert bűvész, aki különleges mutatványokkal bűvölte el a gyerekeket. Első
alkalommal vett részt táborunkban
Aradiné Damásdi Gabriella óvodapedagógus, aki kézműves foglalkozásokat
tartott a gyerekeknek.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy évről
évre egyre kevesebb civil szervezet
tudja elfogadni meghívásunkat a nyári
napközis tábor programjainak megtartására. Ezúton is köszönjük azon szervezetek vezetőinek és lelkes tagjainak,
akik tíz év óta kitartóan részt vesznek a
tábor életében és készülnek változatos,
kreatív foglalkozásokkal.
Köszönjük a részvételt:
Alkotók Dunaharaszti Egyesületének,
Schubert Gyula bácsi szervezésével
működő DMTK sakkszakosztálynak,
Dunaharaszti Református Gyülekezetnek, valamint Keményné Váradi
Erzsébetnek, Nagycsaládosok Dunaharaszti Szervezetének, Blue Box
Virtual Reality-nek, Dunaharaszti
Környezetbarátok
Egyesületének,
Tatay Színháznak, Kücsön Sándornak és Dunaharaszti Gyermekbarát
mozgalomnak, Grünwald Norbert
bűvésznek, Aradiné Damásdi Gabriellának, Turázoo mini állatkertnek.
Hálásan köszönjük Dunaharaszti II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolának
és Ficzere Noémi igazgatónak, hogy

sokadik alkalommal befogadták táborunkat.
Minden nehézségünk ellenére elmondható, hogy sikeres, és programokban
gazdag volt az idei tábor is. Összesen
220 gyermek vett részt táborunkban a
négy hét alatt.
Már nem sok idő maradt a szünet végéig. Kívánunk minden gyermeknek,
szülőnek és a táborunkban részt vevő
segítőknek jó pihenést a nyár hátralevő
részére!
Dunaharaszti Család-és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

6

Dunaharaszti - 2022. augusztus

DUNAHARASZTI HÍREK

Keresztény szemmel
Gondolatok félelmekről,
szorongásokról
Tudom a témaválasztás nem könnyű nyári téma, de az
aktualitása vitathatatlan. Elsőrenden a szorongásainkról
szeretnék értekezni. A félelemnek tárgya van, félek a kutyától, a sötéttől. A szorongás arc nélküli félelem. Megfoghatatlan, mégis valós. Olyannyira valós, hogy a 19-20.
században filozófiai irányzat foglalkozott vele, filozófusok
sokaságával. Ezt a szellemi irányzatot nevezzük egzisztencializmusnak. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve ez az irányzat, az egyén, és az egyén sorsa felől vizsgálja a világot,
felfedezve benne az ember elveszettségét, a semmi érzését.
Miért ezt a témát vettem elő? Tapasztalatból tudom, mi
minden okoz szorongást. Háború, aszály, erdőtüzek, a megélhetés, az infláció, a rezsiköltségek, betegség- és jövőfélelmek, hogy csak néhányat említsek. Az arctalan rossz érzés
elveszi a derűt, a bizakodást, a mosolyt az arcról. Ami
nem édesít, az keserít. Ítéletes állapot ez, mert úgy érzi az
ember tehetetlen mindezekkel szemben. Nem vitatva az
előbbiek igazát, mégis egy új szempontot hadd villantsak
meg. A Szentírás ismer egy félelem és szorongást feloldó
megoldást. Ez az Isten szeretet, a teremtő, megváltó, megszentelő, amelyet Isten az emberszívbe plántál. Ettől nem
lesz kisebb a számla, de segít elviselni a nehézségeket. Aki

a Tízparancsolat, a jézusi kettős szeretetparancsolat szerint él, nem a semmi nyomasztó érzésétől szenved, hanem
megéli a Valaki közelségét. Ne felejtsük el, a belső tartás
segít emberré lenni és embernek maradni minden időben,
minden élethelyzetben. Miért is? Mert a Valaki ezzel bátorít:
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
enyém vagy…Mert én, az Úr vagyok a te Istened…” (Ézs
43,1 és 3)
Varsányi Ferenc

Cserkész toborzó
A társadalom nagy része nem ismeri, vagy kevés ismerettel rendelkezik
ahhoz, hogy valóságnak megfelelő véleményt alkothasson a cserkészetről.
2022. június 26.-án Cserkészévet záró
szentmisén csapategységben vettünk
részt, a Szent Imre templomban, szeretettel fogadtuk Zsolt atya áldását.
Mise után, tartottuk a toborzót és a
cserkészbemutatót.
Természetesen lehetetlen a teljeség
igényével bemutatni egy toborzó alkalmával a cserkészképzést, a kiscserkésztől a felnőtt cserkész fejlődésén
keresztül a bölcsesség beteljesüléséig.
A személyesen feltett kérdésekre ezen
újságcikk lehetőségein belül szeretnék
röviden válaszolni. A Cserkész Világ
Szövetség tagjai vagyunk, Magyar
Cserkészszövetség 647. számú Tomori Pál Cserkészcsapata. Ifjúság nevelő politikamentes vallásos szervezet.
Egyen ruházatunk jelzi az összetartozást, rendezett alakias megjelenést
és az önfegyelmet. Állami, nemzeti és
egyházi ünnepeken ilyen megjelenési
formában találkozhat velünk a társadalom. A nevelés három fő iránya:
„Isten, Haza, Család” ide tartozik.
Cserkésztörvény, a cserkészpedagógia,
működési szabályzataink. Korosztályi

képzés van 7 éves kortól kezdődően, a
folyamat végén a tisztképzés, 24 éves
kor és diploma után. Köszönésünk: Jó
munkát! Jelszavunk: Légy résen! Tudom, hogy a most leírt szavak mindegyike nagy mennyiségű ismeretet
foglal magában, mely a nevelési képzési folyamaton keresztül ismerhető
meg.
Ami a képzési folyamat és egész cserkészéletünk legfontosabb része, az a
cserkésztestvéri szeretet, mely átölel, óv, az élet minden pillanatában
legyen az játék, munka, tanulás, ott
van velünk. „ A nagy segíti a kicsit”
tisztelgésünk egyik eleme, amikor a
nagy újat rá helyezzük a kis újra. Az
életre nevelünk, képesek legyünk az
Isten által teremtet világban Jézus
tanítása szerint élni. Bizalommal, játékosan, jókedvűen, vidáman. A természetjárás minden évszakban. Egy
napos túra, 3 napos portya, kéthetes
táborozás. Sport a szabadban, erő,
bátorság, kitartás. Kalandozás a cserkészélet alapja. Van egy olyan vállalásunk: minden nap tegyünk valami jót,
ha egészen kicsit is, egy mosoly, saját
szobám rendbe tétele, segíteni anyának a konyhában, de például most
felnőtt cserészeink a menekülteket se-

gítik. A cserkészösvényen járva talán
szűkösnek, göröngyösnek, meredeknek látszik. Boldogságunk a test és a
lélek tisztaságából ered. Igen ezek a
szavak szép és kiváló emberi tulajdonságokat jelentenek. Be kell vallanunk
nem könnyű a cserkészösvényen 7
éves kortól, első lépésektől botladozva
megmaradni. Ott van mellette a sima
fényes országút, gazdag szülők, csoda játékok, drágábbnál drágább csodát ígérő tanfolyamok, ruhák, cipők,
okos, telefonok, drága gépkocsik mind
megannyi értéktelen tárgy.
Ennek
az útnak a szélén ott a sóvárgás, a
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hiúság, mohóság, a pénzutáni hajsza,
a törtetés, nagyképűség sorolhatnám
a végtelenségig az ördög által lerakott útjelzőket, melyek igen könnyen
képesek eltéríteni Jézus tanításától, a
cserkészösvényről. A cserkészek Jézus
katonái.
Az emberiséget időről, időre érték
súlyos katasztrófák. Járványok, háborúk, éhínség. Most mind a három
egyszerre teljes közelségbe került. A
cserkészek természet közeli nomád
életformája egyfajta jártasságot, is-

meretet ad, az életbe maradáshoz nehéz körülmények esetén.
Kedves Szülők, Nagyszülők!
Tiszta szívvel kívántam e rövid tájékoztató keretében ismereteket adni a
cserkészetről, hiszen elsősorban önökön
múlik, melyik útra igyekeznek gyermeküket, unokájukat terelni. Hallottam
már olyan választ, hát, amihez kedve
van, talán ez kevés. Nem árt a tapasztalattal, ismeretekkel, tudással rendelkező szülők, nagyszülők segítsége.
Ignácz János

Nyári tábor

Az elmúlt évben azzal a céllal rendeztük városunkban
az első táncválasztót, hogy segítsük az itt élő gyermekeket, és felnőtteket, hogy milyen rendszeres táncos
mozgásformát válasszanak. Összegyűjtöttük a Dunaharasztin működő tánciskolákat, akik szívesen tartottak
bemutató órákat, ahova minden bátor jelentkező beállhatott és elkötelezettség nélkül kipróbálhatta, hogy az
adott táncstílus neki való-e.
A program nagyon jól sikerült, jó hangulatban sok
tánccal, bemutatóval, mosollyal, nevetéssel…
Ennek nyomán a tánciskolák részvételével 2022. május
28-án tartottuk az I. Dunaharaszti táncgálát, ahol a
csapatok megmutathatták a Dunaharaszti József Attila
Művelődési Ház színpadán, hogy mit tanultak az elmúlt
tanévben. Fellépett a Hommer Balett Dunaharaszti
Táncstúdió, BodyMove Dance, Gerlice Táncegyüttes,
Dance Feeling, Danza Táncstúdió, Hard Steppers, Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület, Lustige Schwaben, Salsa Revolution és a Szenior Örömtánc Dunaharaszti csoport. Mindegyik csoporttól fantasztikus
bemutatót láthattunk, ezúton is köszönjük a tánctanárok áldozatos munkáját!
A sorozatot nem szeretnénk megszakítani, ezért 2022.
szeptember 3-án 15 órától várunk ismét minden táncoslábú gyermeket, fiatalt, felnőttet és örökifjút, aki
a szabadidejében táncra perdülne és kipróbálná mi is
lenne jó!

2022.06.27-én kezdődött Dunaharasztiban a Miénk itt a
tér elnevezésű tábor. Több külföldi egyetemista is segítette a tábor lebonyolítását, ezért nyelvi tapasztalatokkal is
gazdagodhattunk.
Hétfőn délelőtt ismerkedéssel kezdtünk, játszottunk, és kitaláltuk együtt a hét programját. Délután, Harasztiról készült régi fényképek alapján helyszíneket kellett megtalálni a városban. Kedden elmentünk a Laffert Kúriába, ahol
Gáll Sándor tartott nekünk előadást a város történelméről
és híres embereiről, aztán meglátogattuk a Dunaharaszti
Városi Könyvtárat. Akinek kedve volt, este visszamehetett egy közös angol nyelvű film nézésre. Szerdán a piacra sétáltunk, ahol két csapatot alkotva belekóstolhattunk
az árucsere rejtelmeibe. Azt a feladatot kaptuk, hogy egy
krumplit cserélgessünk egyre nagyobb értékű árura. Örömteli fordulat volt az, mikor az egyik csapat egy élő nyúlra tett szert. Délután Csombók Anna ingatlan vállalkozó
hívott meg minket beszélgetni Dunaharaszti fejlődéséről
és fagylalttal is megkínált bennünket, amit így utólag is
nagyon köszönünk. Csütörtökön nekiláttunk, hogy raklapokból építsünk a város lakóinak egy padot, ahol megpihenhetnek, beszélgethetnek egymással. Másnap sok-sok
kalapálás, csiszolás és festés után elkészült a közös építmény, amelyre nagyon büszkék vagyunk, és persze nyúlnak
is készítettünk egy kis házat. A pad a csónakház előtt a
stégnél lett felállítva. A mozgalmas hetet egyik társunknál
esti bulival zártuk.
Szerintem nagyon jó tábor volt, ahol fejleszthettük a nyelvi
tudásunkat, közösségben voltunk, közelebbről megismertük Dunaharasztit és még barkácsolhattunk is. Köszönet a
szervezőnek, Vásárhelyi-Lehel Sárának és segítőtársainak.
Bakó Bendegúz, táborozó
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Haraszti MagyarTáncház
A Művelődési Házban

augusztus 26-án

2022.08.12. péntek 20:00

ALL IN FIVE

2022.08.21. vasárnap 19:00
G Rossini

A SEVILLAI
BORBÉLY
vígopera két felvonásban

2022.09.11. vasárnap 18:00

KÖNNYED NYÁRESTI MELÓDIÁK
a MEDINOVA kamarazenekar hangversenye

18.30 órakor

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

Magyar Tánc oktatás gyerekenek

Várjuk a magyar néptánc iránt érdeklődő 3-14 éves
korú gyermekeket folyamatos csatlakozással a Dunaharaszti Néptáncműhelybe!
Próbák szombatonként délelőtt a Danza Stúdióban
(Erzsébet u.21.).
Dunaharaszti Néptáncműhely
+3630 565 1041 (Lengyel Zsuzsánna) vagy a
+3620 978 7828 (Budinszky Júlia) számokon!
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Zöld bírók
1545-ben Saint-Julien városka szőlőskertjeit ellepték az apró, alig 1 centiméteres vincellérbogarak, lelkesen
rágva a gyökereket, leveleket. A szőlőskertek tulajdonosai felháborodván
e gaztetten, megjelentek a püspöki bírónál, s annak rendje és módja szerint
pert indítottak a kértevők ellen. Arra
kérték a tisztelt bíróságot, hogy intézkedjék az állatok végleges kiutasításáról. Minden rendben ment. Az ilyenkor szokásos eljárásnak megfelelően
alapos vizsgálat indult a károk felmérésére. Ezt követően a püspöki ítész a
bíróság elé idézte a vádlottakat. Arról
is gondoskodott, hogy az apróságok
hírt kapjanak erről, e célból a végrehajtó az állatok tartózkodási helyén
háromszor felolvasta az idézést, megjelölve a helyet s az időpontot, ahol
s amikor megjelenni kötelesek. Midőn
az Úr ezen teremtményei nem tették
tiszteletüket a bíróság előtt, a bíró tekintetbe vette apró termetüket és ifjú
korukat, képviselőt nevezett ki számukra, érdekeik védelmére pedig ügyvédett rendelt melléjük. Az eljárás ezután már hamarost véget ért, mivel a
püspöki bíró azon a véleményen volt,
hogy ezen állatkák is Isten teremtményei, így a fentnevezett bogaraknak
joguk van, akár az embereknek, növénnyel táplálkozni. Rögvest felszólította a gazdákat, hogy bánják meg
bűneiket, tartsanak közös imádságot,
továbbá elrendelte a dézsma haladéktalan befizetését.

DUNAHARASZTI HÍREK
40 év múltán a vincellérbogarak ismét
tömegesen lepték el a szőlőskerteket.
Az eljárás hasonlóan folyt le, mint korábban, egy kivétellel, itt a védőügyvéd oly ügyesen tette a dolgát, hogy
a gazdák 3 hónapnyi pereskedés után
veszni látták ügyüket. Nyomban falugyűlést tartottak, ahol egyezségre jutottak, és felajánlottak 40-50 hektárnyi fás-ligetes területet az állatoknak
a szőlőskerten kívül. Ami igazán meglepő, hogy az ügyvéd, miután bejárta
a területet, elutasította az ajánlatot,
mondván, az terméketlen és kietlen. A
folytatást nem ismerjük, lévén, hogy a
peres iratok elvesztek.
A középkorból eddig mintegy 200
ilyen és ehhez hasonló úgynevezett
állati per dokumentumait tárták fel
a történészek. Gyakori volt, hogy sertések emberek halálát okozták, s az
ítélet akasztás általi halálos ítélettel
zárult. Volt, hogy patkányok, mezei
egerek, de még a delfinek is ülhettek
a vádlottak padján. Nevezett delfinek nem átallottak oly mértékben
nyüzsögni Marseille kikötőjében, hogy
lehetetlenné tették a hajózást. Coirban a ganajtúró bogarak kerültek a
bíróság színe elé, s a bíró kiskorúakká
nyilvánította őket, hogy a legjobb védelemben részesüljenek.
Tudom, sokan felteszik most a kérdést
e sorokat olvasva, megbolondultak
ezek az emberek, ugyan minek pereskedtek állatokkal? Sötét középkor!
-legyintenek mások. Az igazság az,
hogy ezek a perek csupán a XVIII.
századra tűntek el. Éppen akkoriban, mikor az ember megfosztotta a
természetet animitásától, elmúlt, elfelejtődött a tudás, hogy rejtett folytonosság van az élőlények között. Ez
utóbbit a tudomány épp napjainkban
bizonyítja és állítja ezer féle módon.
Abban a korban az emberek lelket
tulajdonítottak még az állatoknak,

tudták, hogy éreznek, és szenvedni
is tudnak. Mint ahogy erre tanított
minden vallás ezen a bolygón. Aztán
jött az ipari forradalom, a világ felfedezte magának a gépeket, elindult
meghódítani, kontrollálni a természetet. Semmi nem állhatott utunkba.
Az emberen kívüli létformák csupán
szolgálóleányai lehettek az emberi haladásnak.
1978-ban világot látott az Állati jogok
egyetemes nyilatkozata. Sokra nem
mentünk vele, hiszen azóta is állatfajok ezrei haltak ki, a többiek várnak
a sorukra. Mindig találunk racionális
indokot, hogy beépítsük, felszántsuk a
vadon élő állatok élőhelyeit, vagy épp
levadásszuk a maradékot.
Az istenek, bármelyikben is hittek
őseink, a történelem során hitük szerint teremtettek nekünk egy élhető
világot. Azok a bírók és ügyvédek,
akik részt vettek ezekben az általunk
bizarrnak tartott perekben, minden
módon védték az istenük által teremtett élőlényeket, most nem csak az állatokra gondolok.
Vásárhelyi
Forrás: Luc Ferry: Új rend: Az ökológia
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15 éves a Dunaharaszti Sváb Tájház és a Haraster Dorfmusik fúvószenekar.
Ebből az alkalomból a Tájházban és
annak udvarán szeptember 3-án a Német nemzetiségi Önkormányzat nagyszabású rendezvényt szervez, melynek
keretén belül, lesz ökörsütés, kirakodó vásár, térzene, néptánc csoportok
bemutatója, utcabál és minden más,
ami a tájházi programokat eddig is,
15 éven keresztűl jellemezte.
Részletes műsor:
16.00 Taksonyi Néptánccsoport, Haraszti Fiatal Svábok Egyesülete Gyermek és Ifjúsági Tánccsoportja
17.00 Haraster Dorfmusik Fúvószenekar
19.00 Blecharanka Fúvószenekar
Ausztiából
22.00 Utcabál, Heimatklang Zenekar

nyár nagy részében) nem lehet hőségriadó idején az udvaron lenni a gyerekekkel, csak a kora reggeli órákban
tudnak játszani szabadtéren.
A Kerekerdő Bölcsőde új épülete
gyönyörű, tágas, kényelmes, minden
szempontból egy 21. századi intézmény, a falakat hűtő, árnyékoló fák
terebélyes lombjaira azonban még
várnunk kell néhány évet. Dunaharaszti Város Képviselőtestülete úgy
döntött, hogy a város saját forrásaiból minden csoportszobába klímaberendezéseket vásárol, hogy a gyermekek és a bölcsődei kisgyermeknevelők,
gondozók számára is kellemesebbek
legyenek a tikkasztó nyári napok. A
modern klímák felszerelésénél természetesen kiemelt figyelmet kapott az
elhelyezés: a hűvös levegő nem mehet
közvetlenül a gyerekek irányába és a
beállított hőfok optimális értéke nem
lehet a külső hőmérsékletnél jelentősen hidegebb.
A Kerekerdő Bölcsőde minden csoportszobájában frissebb már a levegő
a klímáknak köszönhetően, a Kossuth
Lajos utcai bölcsőde épületében pedig
folyamatban van a felszerelés. A város régi bölcsődéjének földszinti vizes
helyisége is megújul a nyár folyamán,
erről később hírt adunk!

Klíma a Bölcsiben

Kondipark

A tartós hőhullámok nyári mindennapjaink részeivé váltak, igyekszünk
legalább néhány órára elviselhetőbb
hőmérsékleten tartózkodni a kánikulában. Különösen figyelnünk kell a
kisgyermekekre ilyenkor, hiszen érzékenyebben reagálhatnak a forróságra.
Szigorú szabályok írják elő, hogy a
nagy melegben, fokozott UV sugárzás
veszélye esetén (vagyis gyakorlatilag a

A napokban az utolsó simításokkal is
végeztek a Haraszty Ferenc utcában
az új kondiparknál, már használhatja
is mindenki, aki szeretne a szabadban
sportolni.
A kondipálya éjjel-nappal nyitva
lesz – természetesen a térfigyelő kamerákra is gondoltunk, ott lesznek
hamarosan, ugyanúgy, ahogy a zöld
növényeket is el fogjuk ültetni ős�szel, ahogy az időjárás enyhébb és

Klímaberendezéseket vásároltunk a
Városi Bölcsőde mindkét épületébe!

Megnyílt a kondipark a Bezerédin!
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Balogh Ilona a Polgármesteri Hivatalban az alábbi napokon ingyenes fogadóórát is tart:
augusztus 24., szerda 12:00-16:00
regisztráció: katainfo24@dunaharaszti.hu

augusztus 25., csütörtök 9:00-13:00

regisztráció: katainfo25@dunaharaszti.hu

augusztus 29., hétfő 14:00-18.00

regisztráció: katainfo29@dunaharaszti.hu

kedvezőbb lesz a kertészeti munkákhoz.
Ez a beruházás egy nyertes pályázatunk eredményeként, kormányzati
támogatással valósult meg a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program keretében a mindennapos
sportolás feltételeinek érdekében. A
most elkészült kondipark közvetlen
szomszédságában a város saját forrásaiból és támogatásból jelenleg
is épülő Bezerédi Sportparkot még
nem lehet látogatni, annak átadására az ősz folyamán kerül majd sor.
Az építési terület azonban a kerítéseken keresztül jól látható, szépen
haladnak a kivitelezők a különböző
sportpályákkal, létesítményekkel.
A most megnyílt szabadtéri kondipályán 17 különböző eszköz, (pl.
dupla multifunkciós tréner, különböző húzódzkodók, kapaszkodó létrák, lépegetők, has- és hátizom erősítők) várja a sportolni vágyókat a
kondiparkban rakortán burkolattal
és ivókúttal.
Használják egészséggel és kérjük, vigyázzunk együtt rá!

KATA

Dunaharaszti Kata Fórum
Laffert Kúria,
2022. augusztus 23., 18:00
Előadó: Kücsön Sándor közgazdász,
regisztrált mérlegképes könyvelő, a Dunaharaszti Képviselő-testület Pénzügyi
Bizottságának tagja.
Ingyenes fórummal, prezentációval segítünk Önöknek a tájékozódásban, információ szerzésben.
2022. augusztus 31. a határidő, megszűnik a régi kata, szeptember elsejével új
kata kezdődik. Minden jelenleg katás
vállalkozónak el kell döntenie, marad
-e, maradhat -e a katában, újra regisztrál -e, vagy ha vált, melyik adónemet
választja.
Az előadás után kérdések feltevésére is
lesz lehetőség, Balogh Ilona közgazdász,
adószakértő fog segíteni a kérdések
megválaszolásában.

Regisztráció után időpontot jelentkezési sorrendben, 20 perces időközönként
tudunk biztosítani!
Naponta összesen 12 lehetséges időpont
áll rendelkezésre, a regisztráló e-mail értesítést kap az időpontjáról.

Kennel

Kutyakenneleket vásárolunk az állatvédőknek.
Mi történik egy elkóborolt kutyával?
Ki fogja be? Hová kerül? Milyen esélyei vannak, hogy újra visszakerüljön
a gazdijához? A Dunaharaszti Állatvédő Alapítvánnyal hosszú évek óta
nagyon jó a kapcsolatunk, számos
esetben segítettek már, hogy az elveszett vagy szándékosan kidobott
állatok haza kerülhessenek vagy új
otthonra találjanak.
A Dunaharaszti Állatvédő Alapítvánnyal való szoros együttműködésben az Önkormányzat két nagy
kutyakennelt vásárol, melyeket önkormányzati területen, az Autótechnika telephelyén fogunk elhelyezni.
Az alapítvány önkéntesei vállalják
majd a befogott kutyusok chip olvasását, etetését, itatását, gondozását,
sétáltatását és amennyiben kiderül a
chip adataiból, a gazdik értesítését.
Ezekben a kennelekben természetesen ideiglenesen tudnak a kutyusok
tartózkodni, néhány nap erejéig, de
ez is esélyt jelent számukra. Az a célunk, hogy állatmenhelyre csak akkor
kerüljön az eb, ha előtte lehetőség
volt kideríteni a gazdája elérhetőségét. És hogy ne legyen bizonytalan a
kutya vacsorája, tápot is biztosítunk.
Közel 500 ezer forintot fordítunk a
kennelekre és az eledelre.

Dunaharaszti-Annaház postapartner
felmondta a közreműködői szerződést,
mely 2022. augusztus 4-én megszűnt,
mert a Partner minden törekvése ellenére sem tudott megfelelő munkaerőt
biztosítani, akit hosszabb távon alkalmazni tudott volna.
A digitalizáció elterjedésével a hagyományos postai szolgáltatások iránti
kereslet évek óta folyamatosan csökken, napjainkban a lakosság körében
egyre népszerűbbek a kényelmesebb
ügyintézést biztosító elektronikus
szolgáltatások (pl. a Magyar Posta
applikációja az iCsekk szolgáltatás,
mellyel a QR kóddal ellátott csekkek mobiltelefonon bárhol, bármikor
befizethetők). Ezt mutatja az is, hogy
Dunaharaszti városban az évről évre
növekvő lakosságszám ellenére folyamatosan csökken az ügyféligénybevétel, a felvett csekkek mennyisége
összességében az elmúlt 5 évben 34%kal csökkent.
Dunaharaszti város lakossága 23.968
fő, a településen jelenleg 2 szolgáltatóhely üzemel. (2021-ben szűnt meg
az önkormányzati pp konstrukcióban
lévő Dunaharaszti 2 pp.). A jogszabályi kötelezettség jelenleg nem indokolja a szolgáltató hely működését,
de a város növekvő lakosság számára
tekintettel és a minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében két szolgáltatóhely
fenntartása tervezett.
A postapartneri szerződés felmondása miatt a postai szolgáltatások ellátására Társaságunk új vállalkozót
keres. Ennek érdekében várhatóan
július közepén pályázat jelent meg,
így amennyiben lesz sikeres pályázó,
a partneri üzemeltetés megvalósítása szeptemberben vagy októberben
várható.
Dunaharaszti-Annaház szolgáltatóhely ideiglenes szüneteltetése 2022.
augusztus 5-től tervezett az új vállalkozói szerződés megkötéséig. A lakosságot 2022. július 21-én kihelyezésre
kerülő plakáttal tájékoztattuk a szolgáltatóhely ideiglenes szüneteltetéséről. Az átmeneti időszakban Dunaharaszti 1 posta a jelenleg rendelkezésre
álló kapacitással el tudja látni a felmerülő ügyféligényeket.
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Nem mindennapi.
Egyéniség.
Az új Taigo.
Most készletről!

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 érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is
befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

P167_VW_NEW_Taigo_kereskedoi_178x266_Porsche_M5.indd 1
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Közélet

Köszöntjük a

Gyógyszertárak

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2.
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:
9.00 – 18.00
KISDUNA GYÓGYSZERTÁR
(Önkormányzattal szemben,
Katolikus templom mellett)
Hétfőtől-vasárnapig: 0-24 órában,
éjjel-nappal nyitva
2330 Dunaharaszti, Fő út 65/B
06-24-300-155

Mentők

D.HARASZTI MENTÉSI PONT 24 655 443
RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004
SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13.
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet

HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
A Damjanich utca 32. szám alatti rendelőben
látják el faladataikat.
Telefon: 06 24 370-304
Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs
Ügyeleti idő:
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napon:
éjjel-nappal

éves

Csorvási Gyulát

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

90

S A JT ÓKÖZ LE M É N Y
Ha a NAV-ot hívná, mostantól csak a 1819-et tárcsázza!
Megújult a NAV Infóvonala. Mostantól mind az általános kérdések, mind pedig a
konkrét ügyek telefonos intézéséhez elegendő a 1819-es számot hívni.
Az általános, azaz konkrét ügyhöz nem kapcsolódó tájékoztatás az Infóvonal 1-es
menüpontjában, míg az egyedi telefonos ügyintézést is lehetővé tévő szolgáltatás
(korábban Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszer – ÜCC) a 2. menüpontban
érhető el.
A NAV telefonos szolgáltatásai tehát mostantól egységesen a 1819-es, külföldről a
+36 (1) 461 - 1819-es hívószámon működő NAV Infóvonalán érhetőek el.
A 2. menüpont használatához, vagyis a telefonos ügyintézéshez továbbra is ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) szükséges. Ezt változatlanul a TEL jelű adatlapon
lehet igényelni, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban
(ONYA). A szolgáltatás részleges kódú telefonos azonosítóval (RKTA) is használható, ami bármelyik kormányablakban igényelhető.
Csekk az új rendszerben már teljesen automata kiszolgálással kérhető a főmenü
3-as menüpontjában.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2022. júniusban elhunytak
neve és életkora
Balogh Mátyás		
Csaplár Józsefné
Kozma Károlyné		
Pallay Tibor János
Stéh Lászlóné		
Szekér Lászlóné
Dr. Tibay György
Tofanyuk Iván Ferenc

élt 66 évet
élt 76 évet
élt 90 évet
élt 77 évet
élt 80 évet
élt 67 évet
élt 79 évet
élt 63 évet

IMPRESSZUM
Szerkesztők: dr. Szalay László polgármester.
Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal,
2330 Dunaharaszti, Fő út 152., Tel.: 504-450,
e-mail: Dharaszti2000@gmail.com
A kéziratok leadási határideje: megjelenést megelőző
hónap 20-a. Kéziratokat 60 napig őrzünk meg és nem
adunk vissza.
Hírdetés felvétel: Dharaszti2000@gmail.com.
Tel.: 70 225 00 35.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a leadott
anyagok szerkesztésére.
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért a
szerkesztőség nem vállal felelősséget.
Megjelenik 8800 példányban. ISSN 1589-5874

Kedvesek!

2022. júniusban születettek
névsora
Bocsor Mira		
06. 01.
Waslati Ármin		
06. 01.
Rekop Kinga		
06. 02.
Kaltenecker Boróka
06. 03.
Volczér Áron		
06. 05.
Vallotton Élodie Ágnes 06. 08.
Farkas Martin		
06. 09.
Leroux Márk		
06. 11.
Mezei Bence		
06. 12.
Nádasi Alíz		
06. 14.
Tarján Teodóra		
06. 14.
Bosnyák Blanka Lili
06. 15.
Bognár Bianka		
06. 16.
Hagymásy András Bercel
				06. 16.
Trenovszki Botond
06. 18.
Kummer Zalán		
06. 20.
Jankovics Lilla Rita
06. 21.
Lukács Ádám Áldás
06. 21.
Balogh Gergely		
06. 23.
Németh Domonkos
06. 25.
Sorbán Zsombor
06. 28.
Olajos Botond Balázs 06. 29.
Károlyi Máriusz Benett 06. 30.
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Dunaharaszti WT Taekwondo Egyesület
Szanazugi Edzőtábor

Egyesületünk szervezésében nyílt edzőtábort szerveztünk a Szanazugi Ifjúsági
táborban. Békés Megye egyik legszebb
részén a Fehér és Fekete Körös összefolyásánál, a szanazugi erdőben tarthattuk meg a nyári táborunkat.
Csapatunkhoz csatlakozott a Békéscsabai Lakótelepi Se. WT Taekwondo
Szakosztálya és a Budapest Honvéd
Taekwondo Szakosztálya. Rendezvényünkön több mint ötven taekwondós
edzhetett együtt öt napon át. Igyekeztünk az edzéseinket úgy felépíteni, hogy
a sportolók foglalkozhassanak harcművészetünk minden részével. A Magyar
Taekwondo Szövetségtől kölcsön kaptuk az elektromos pontozórendszerünket, amivel napi szinten házi versenyeket tudtunk rendezni. Ez azért is volt

fontos, mert egy kivetítőn keresztül
láthattunk minden találatot, pont úgy,
mint a versenyeken. A további edzéseken foglalkoztunk a bázistechnikai elemekkel, formagyakorlatokkal. Nagy sikere volt a manapság igen fontos utcai
önvédelmi technikáknak is.
Táborunknak
a
sportágspecifikus
edzéseken túl célja volt, hogy minden
résztvevő ki tudja pihenni a tanév fáradalmait. Minden nap ellátogattunk a
Köröspartra, ahol lehűthették magukat
sportolóink. Rendezvényünket tovább
színesítette a Békéscsabai Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési előadója, aki
remek előadást tartott a fiataloknak a
social média helyes használatáról, veszélyeiről. Fontosnak tartom, hogy a
gyerekek értesüljenek, ismerjék meg a
közösségi oldalak veszélyeit és tudják
felelősségteljesen használni. Nagy sikere
volt a rendőrségi kutyás bemutatónknak, ahol gyakorlatozás közben láthatták a résztvevők, hogy dolgozik a szolgálati négylábú.
A hetünket színes öves és mestervizsgával zártuk, ami megkoronázta spor-

tolóink fáradságos, de élményekkel gazdag hetét. Tudhattuk meg Szedoglavits
Alajos IV. dan-os mestertől a Dunaharaszti WT Taekwondo Egyesület elnökétől, a rendezvény főszervezőjétől.

DH Mudo hírek
A DH Mudo Sportegyesület sportolóit betegség miatt csak
egyetlen versenyzőnk Geyerhosz Natália tudta lépviselni a
Nagykátán megrendezett WT Taekwondo Diákbajnokságon.
Ő, annál inkább remekelt. Nála magasabb öveseket maga
mögé utasítva, küzdelemben Kadet lány B +55 kg -os kategóriában, első helyezést ért el. Mellette, a gyorsrúgó versenyszámban kadet lány kategóriában, harmadik helyezést ért el.
Túrázóink Június 11.-én teljesítették a B Kör instant túrát a
Vértesben. Bíró Kata, Fogarasi Anikó, Mezeiné Bizil Anett és
Tacsi Mariett gyaloglásban teljesítette sikeresen a 26 km –es
távot, 650 m –es szintemelkedéssel.
A Tradicionális Hapkido Szövetség Július 3.-án rendezte
meg a II. Tradicionális Hapkido Bajnokságot, Szeged –
Sziksósfürdőn.
Az eseményen, a DH Mudo SE öt versenyzővel képviselte
magát.
A szabadtéren megrendezett verseny, a rekord meleg ellenére
jó hangulatú volt és számos sikert tartogatott a DH Mudo SE
versenyzői számára, akik több versenyszámban is indultak

A sportolók eredményei:
Bordás Alexandra lazasági bemutatóban 2. helyezés, rúgástechnikába - 13. éves lány kategóriában 2. helyezés, formagyakorlatban 1. helyezés. Fajta Réka formagyakorlatban 2.
helyezés, fegyveres formagyakorlat ( kard ) – 19 éves kategória 2. helyezés. Geyerhosz Natália küzdelem lány - 71
kg 2. helyezés, fegyveres formagyakorlat ( kard ) – 13 éves
kategória 2. helyezés. Rosenbecher Renáta lazasági bemutatóban 1. helyezés, rúgástechnikába - 13. éves lány kategóriá-
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ban 1. helyezés, fegyveres formagyakorlat (kard) – 13 éves
kategória 1. helyezés. Virág Bence fegyveres formagyakorlat
(kard) – 19 éves kategória 1. helyezés
Remélhetőleg az ősszel megrendezésre kerülő versenyeken,
a Hapkido Országos Bajnokságon és a WT Taekwondo Országos Bajnokságon, a fentiekhez hasonló szép eredményeket
érnek majd el a Sportegyesület harcművészeti ágának versenyzői.

Vizeink védelme és megőrzése kulcsfontosságú
a Coca-Cola HBC Magyarországnak

Az életet adó víz elsődleges összetevője a
Coca-Cola HBC Magyarország dunaharaszti gyárában készülő italoknak. Magyarország legnagyobb üdítőitalgyártója jelentős mennyiségű vizet használ
fel termékei előállításához, éppen ezért
a felelős és takarékos vízfelhasználás
alapkövetelmény a vállalatnál. Kertész
Esztert, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. környezetvédelmi vezetőjét
kérdeztük a cég vízgazdálkodásáról és
vízcsökkentési intézkedéseiről.
Mit jelent a víz egy üdítőitalokat gyártó nagyvállalat számára?
A víz gyártási folyamataink elsődleges
összetevője, elengedhetetlen alapanyag

termékeink előállításához. A felelős vízfelhasználás így minden folyamatunkat
és az ellátási láncunkat egyaránt áthatja. A gyártási tevékenységünkhöz szükséges jelentős mennyiségű vizet három
saját fúrt kutunkból fedezzük dunaharaszti telephelyünkön.
Milyen eszközökkel csökkentik a vízfelhasználásukat és milyen eredményeket
értek el ezeknek köszönhetően?
Az elmúlt években folyamatosan csökkentettük vízfelhasználásunkat, ma
már 25%-al kevesebb vízre van szükségünk 1 liter késztermék előállításához, mint 2010-ben. Legfrissebb intézkedéseink közé tartozik, hogy tavaly
modernizáltuk az üvegpalackos mosóberendezésünket, ami jelentős vízmegtakarítást eredményezett. Emellett
több gyártósorunkon kicseréltük a csővezetékeket, ennek nyomán csökkenteni tudtuk a szükséges öblítések számát,
ami szintén segíti a vízfelhasználási
mutatóink javítását. Mindezeken felül
folyamatosan gyűjtjük és visszaforgatjuk gyártási folyamatainkba a már
felhasznált öblítővizeket és visszamosó
vizeket, valamint fejlesztjük palackmosási folyamatainkat is.
Mindezen intézkedések eredményeként
2021-ben az 1 liter késztermékre vetí-

tett vízfelhasználásunk a cég egészét
illetően 1,75 liter volt. Ezzel az eredménnyel sikeresen teljesítettük a tavalyi célkitűzésünket, ami 1,80 liter volt.
2022-ben további javulást, 1,72 liter
országos felhasználást tűztünk ki célul.
Összehasonlításképp ugyanez a szám
2010-ben még 2,2 liter volt.
Mi történik a gyártás során keletkezett
szennyvízzel?
A keletkezett szennyvíz megtisztításával is szeretnénk minimálisra szorítani működésünk környezetre gyakorolt
hatásait. Dunaharaszti üzemünk ipari
szennyvizét közvetlenül az Északdunántúli Vízmű Zrt. által üzemeltetett
Dunaharaszti Szennyvíztisztító Telep
veszi át tisztításra, amelynek építéséből
és finanszírozásából is jelentős részt vállaltunk cégünk. A szennyvíz minőségét
a szennyvíztelep méri, az engedélyeinknek megfelelően önellenőrzést is végzünk, melynek eredményeit az illetékes
hatóságnak rendszeresen megküldjük.
Milyen vízgazdálkodási tanúsítványokkal, elismerésekkel rendelkezik a cég?
A víz erőforrásként való kíméletes és
felelősségteljes felhasználására tett
erőfeszítéseinkért zalaszentgróti telephelyünk 2014 óta, dunaharaszti telephelyünk pedig 2016 óta rendelkezik az
EWS (European Water Stewardship)
arany fokozatú tanúsításával. Folyamataink továbbfejlesztésének eredményeképp pedig 2020-ban mindkét
telephelyünk megszerezte az AWS International Water Stewardship Standard globális arany tanúsítványát,
amely különlegesen értékes szakmai
elismerése fenntartható és felelős vízgazdálkodásunknak. Az AWS International Water Stewardship Standard
egy olyan globális keretrendszer, ami
a jelentős vízfelhasználók számára ad
segítséget abban, hogy megértsék és
javítsák vízgazdálkodásukat a helyi
közösségekkel együttműködve.
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AZ ÚJ EMLÉKEK
FELFEDEZÉSRE VÁRNAK.
A MEGÚJULT ŠKODA KAROQ. INDULHATUNK?

PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT
+36 1 421 8220
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi
hatóságnál. A kép csak illusztráció.

www.porschem5.hu

skoda_karoq_180x130_porsche_m5.indd 1

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