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Mindannyian a jelenben élünk – még 
is, gondolataink gyakran a jövőben 
járnak. Még csak meglátogatni ké-
szülünk egy barátunkat, gondolat-
ban már az ajtaja előtt állunk. Ha 
a nyaralást tervezzük, gondolatban 
már a strandot látjuk magunk előtt. 
A jövőt szinte valóságként látni, 
normális dolog. Gyakran felmerül a 
kérdés, honnan jön ez a biztonság, 
a még nem történt dolgokat előre 
látni? Egy dolog biztos: jövőképünk 
egy, a múltból mozaikszerűen össze-
rakott kép. Emlékezünk a jövőben. 
Hogyan lehet ez? Jövőterveinket az 
emlékezetünk határozza meg. A ter-
veink, tehát a múltunkban gyökerez-
nek. Miről jutott mindez az eszem-
be? A gyereknapról, a gyerekeinkről, 
a számukra megálmodott és terve-
zett jövőről, a mozgalmas városról, 
ahol élünk.
Ahogyan a magánéletben, úgy egy 
település életében is fontos a ter-
vezés. Először is a célok pontos és 
világos kitűzése. A jó terv lényege 
azonban abban áll, hogy megmutat-
ja a célok eléréséhez szükséges utat. 
Előre jelzi a feladatokat és a kihívá-
sokat, melyekre előre keresi és meg is 
adja a választ. Hogy csak egy példát 
mondjak: az új óvoda építése, előre 
látható igény megvalósítása. Az is-
kolai férőhelyek bővítése könnyű-
szerkezetes megoldással, a Rákóczi 
és Kőrösi iskolákban, új osztályok 
kialakításával. Emellett figyelnünk 

kell, a külső környezet változásaira 
és igényeire is. Egy másik példa: sza-
badtéri kondi parkot létesítettünk a 
szigeten. Ez ma még sok helyütt kü-
lönlegesség, de a jövőben már meg-
szokott lehetősége lesz fiataloknak és 
idősebbeknek egyaránt. Nálunk, már 
ma megvalósult. Jó látni, a műfüves 
pályán focizó Harasztiakat. Meg-
álmodtuk: megcsináltuk. Alig pár 
méterre, a csónakházban a kajak-ke-
nu szakosztálynak bővítenie kellett 
a tároló helyét, mert nem fértek el 
az új hajók. Víz mellett élünk, nyil-
vánvaló, hogy az életünk része, hogy 
tervezünk vele. Az a jó terv, amely 
előre számol a várható környezeti és 
társadalmi változásokkal is, és felké-
szül azokra. Az oktatás, a sport, a 
kultúra, az infrastruktúra, a város-
fejlesztés sok egyéb területén a ter-
vekkel szemben támasztott alapvető 
szempont, hogy reálisak legyenek. 
Vagyis elengedhetetlen követelmény, 
hogy megfelelő információ álljon 
rendelkezésre mind az aktuális hely-
zettel, mind az előre látható felada-
tokkal, kihívásokkal kapcsolatban. A 
terv ezért a valóságtól sohasem sza-
kadhat el. Nincs értelme adhoc célo-
kat megadni, ha nem tudjuk ponto-
san előre jelezni az oda vezető utat.
A tervek számunkra iránytűt és vé-
delmet jelentenek a város életében. 
Olyan iránytűt, amelyre ha rápillan-
tunk, azonnal tudjuk, hol járunk, s 
azt is tudjuk, hogy a célig mekkora 
utat kell még bejárnunk. A jól ki-
dolgozott tervek azért is hasznosak, 
mert azt is azonnal lehet látni belő-
lük, hogy egy előre kiszámíthatatlan 
esemény mennyire térítette el a vá-
rost a kitűzött céloktól. 
Dunaharaszti egy dinamikusan fejlő-
dő várossá vált az elmúlt évtizedben. 
Azt is mondhatjuk, a térség egyik 
meghatározó települése lett. Kultu-
rális programjaink, rendezvényeink 
sok embert hoznak ide, a környező 

településekről is. A lakóparkjainkban 
élő Harasztiak egyre nagyobb mér-
tékben kapcsolódnak be a település 
életébe. Mi számoltunk Velük, már 
az első perctől, ahogy ide költöztek, 
most már Ők is számolnak velünk. 
Egy közösség lettünk. 
Ha jól tűztük ki a célokat, ha ha-
tékony tervek készültek, amelyeket 
sikerült a testület tagjaival is kellően 
megértetni és elfogadtatni, akkor egy 
jó terv rendkívüli hatással tud lenni 
a testületen belüli egységre. A terv 
önmagában komoly, egységet ková-
csoló erőt jelent, amely mögé a tes-
tület különböző szakmai ismeretek-
kel és tapasztalatokkal rendelkező, 
egymástól esetenként nagyon eltérő 
beállítottságú tagjai is egységesen 
tudnak felsorakozni. Ennek hiányá-
ban nem lehet hosszú távon tervezni.
Nyugodtan mondhatjuk, a jövőkép 
szempontjából nézve, ugyan az az 
álmunk: egy szépülő, még jobban él-
hető város. Lépésről lépésre megva-
lósított, tervezett jövővel.
Felelősségteljes tervezéssel a legtöbb 
probléma megoldható. A város veze-
tése pedig arra törekszik, hogy gon-
dos tervezéssel és az összes megold-
ható probléma megoldásával a siker 
irányába kormányozza Dunaharasz-
tit.

Dr. Szalay László polgármester
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Ismét családi délutánt rendeztünk 
a Nádor Lakóparkért Egyesülettel 
közös rendezésben. A rossz idő elle-
nére sokan vettek részt a kézműves 
foglalkozáson és az Atelier is megtelt 
a táncházra és a Kolompos együttes 
műsorára, ahol kicsik, nagyok együtt 
múlatták az időt.

Pótszékes teltház várta május 25-én 
a Vass Lajos Kamarakórust, amely 
óriási sikert aratva hozta el velencei 
XII. Venezia in Musica kórusver-
senyről a kamarakórus kategória első 
díját, a kötelező mű legjobb előadá-
sáért járó díjat, valamint az egész 
rendezvény nagydíját. A Somos 
Csaba Liszt-díjas karnagy vezette 
kóristák nálunk is hangos sikert ara-
tó, nívós előadásával zárult a Laffert 
Kúria tavaszi kulturális évadja. Nyá-
ri rendezvényeink a szabadtéren foly-
tatódnak.

A remény üzenete
Szeretem a májust, a júniust. Csu-
pa fény, ragyogás, és persze a szép 
ünnepek, húsvét, pünkösd. Ahogy a 
természet termőre fordul, megadja a 
föld az első gyümölcseit, zöldségeit, 
hát ez gyönyörű. Pár országban már 
volt szerencsém szamócát kóstolni, 
higgyék el a magyar a legjobb. Mind-
ezt miért mondom el? Mert itt élünk 
ebben a hazában, ebben a városban, 
tudom sokaknak tengernyi a nehéz-
ségük, de mégis itthon lehetünk. 
Erősen remélem, hogy akik kénysze-
rűségből a kinti, külföldi létet kellett, 
hogy válasszák, majd csak visszatér-
nek. Mert álmodni, imádkozni, sze-
relmet vallani csak az anyanyelvén 
tud igazán az ember. A késő tavasz, 
a nyár elő igazából a remény ideje. 
Az aranyat érő májusi eső a bőséges 
termés ígéretét vetíti előre. Járom a 

megyét, olyan jó látni a zöldellő ga-
bonatáblákat, a sárgán virító repce 
földet, a szépen sorjázó kukoricást. 
Ennyi szépség láttán elszorul a szí-
vem. Hivatásomnál fogva, olyan sok 
ember keres meg a gondjával, bajá-
val, krízisével. Lesz-e nekik, nekünk 
pezsdülésünk? Lesz-e jó megoldás a 
gondjainkra, mikor lesz tele a szánk 
nevetéssel? Ne tessék félreérteni, 
nem délibábot kergetek. Megingat-
hatatlanul szeretném remélni, hogy 
vannak-lesznek jó megoldások az 
életünkben. De egy biztos, a régi ró-
mai mondásnak igaza van: a céltalan 
hajósnak nem kedvez a szél. A ten-
gő-lengő ember ne is álmodja, hogy 
mások megoldják az élete nagy kér-
déseit. Az egyik lábát vesztett spor-
toló nekiindult a Himalájának… Igen, 
ha van cél, van remény, akkor az, 

szárnyakat adhat. Akarni leküzdeni 
a lehetetlent, vagy annak látszót is. 
A pünkösdi idő, pontosan erről szól. 
Az ünnep neve szinte semmitmondó, 
görögül (az Újszövetség eredeti nyel-
ve) pentekoszté annyit jelent, hogy 
az ötvenedik nap, ti. a feltámadáshoz  
képest. És ekkor történik a Lélek kiá-
radása. Az eredeti szöveg azt mond-
ja: Pneuma. Jelentése szél, Isten lel-
ke. Ez a szeretetteljes szél dagasztja 
a vitorlákat, kifújja a szemetet, hi-
tet, reményt hoz, megszületik Jeru-
zsálemben az Egyház. Minden nem-
zedékben megismétlődhet a csoda, 
csak egyet ne feledjünk, jó irányba 
állni és felhúzni a vitorlát. Jó utat a 
reményhez, a mindennapokhoz!

Varsányi Ferenc
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Gyereknap

Laffert programok

Szent Iván éji programjaink kereté-
ben először június 20-án a Magyar 
Virtuózok Kamarazenekar szervezé-
sében operett hangversenyre kerül 
sor, melyen fellép Oszvald Marika a 
Hungarooperett fiatal sztárjaival, a 
kúriában szalonzenével bemutatko-
zott Szalon Royal Orchestra zenekar, 

és természetesen elmaradhatatlan 
résztvevőként konferál és fakad dal-
ra a helyi kedvenc, Bereznai Roland. 
Rossz idő esetén esőnapot 22-én, va-
sárnap tartunk.
Másnap, június 21-én harmadszor 
kerül sor Dunaharasztin a Múzeu-
mok éjszakájára. A több helyszín 
közül intézményünk a következő kí-
nálattal várja az érdeklődőket: A 
Helytörténeti Emléktár 16-22 óráig 
fogadja azokat, akik még nem látták 
a Baktay Ervin Indián Cowboy Mú-
zeum kiállítását. 
A Laffert Kúriában 16 órától kézmű-
ves foglalkozáson a gimnázium taná-
ra, Szilvási Gabriella vezetésével in-
dián gyöngyékszereket készíthetnek a 
gyöngyfűzés kedvelői. Ismét itt lesz 
a Dunaharaszti Íjász Klub, és szere-
tettel várja azokat, akik barátkozni 
szeretnének e nagyszerű sporttal.

18:30 órakor nyitjuk meg dr. Héjjas 
Magdaléna „Sissi ruhái – Erzsébet 
királyné ruháinak másolata” című 
kiállítását, melyen a királynő 24 ru-
hájának egész alakos másolata kerül 
bemutatásra. A kollekció szeptembe-
rig lesz látogatható. A megnyitóhoz 
kapcsolódóan 19 órától a Kisduna 
Blasmusik zenekar a monarchia fú-
vószenéjéből, indulóiból ad térzenét 
a teraszon. 20 órától sötétedésig élő-
zenés kávéházi hangulat fogadja slá-
gerekkel, melódiákkal a vendégeket, 
melyről Martiny Zoltán és zongorája 
gondoskodik. Kb. 21:30 órakor tűzs-
zsonglőrök lépnek fel a teraszon, majd 
10 órától kertmozi zárja az estet.

Nyári színházi előadással készülünk 
július 5-én, szombaton: Szenesnek 
áll a világ - házaspár-baj zenével, 2 
részben címmel a Jóban - Rosszban 
főszereplőjeként ismertté vált Nagy-
váradi Erzsébet és férje, Vasicsek Já-
nos főszereplésével. Az előadáson fel-
csendülnek Szenes Iván örök érvényű 
slágerei, többek között a Tölcsért 
csinálok a kezemből, Kicsit szomor-
kás a hangulatom máma, Hosszú, 
forró nyár, Lazítani, stb. A színé-
szeket a Nagy Szabolcs – zongora, 
Gyenge Lajos – dob, Pengő Csaba 
-  nagybőgő, Csejtey Ákos –szaxofon 
zenésznégyes kíséri. 
További nyári programunkról követ-
kező számunkban olvashatnak.
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Az ülés kezdetén dr. Szalay László polgármes-
ter tájékoztatta a képviselő-testületet az előző 
ülés óta eltelt időszakban történtekről:
1.    A Dunaharaszti Város Önkormányza-
ta könyvvizsgálatával megbízott Béta-Audit 
Kft. megbízatása 2014. május 31-én lejár. 
A szolgáltatás színvonalával elégedettek va-
gyunk. A szerződést változatlan feltételek 
mellett (86.395,- Ft + áfa / hó) a 2014. év 
könyvvizsgálatára vonatkozóan, a 2014. év-
ről készített éves beszámolót elfogadó képvi-
selő-testületi ülés időpontjáig, de legkésőbb 
2015. május 31-ig meghosszabbítottuk.
2.    A 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet lehe-
tőséget biztosított az önkormányzatok részé-
re a települések közbiztonságának növelését 
szolgáló fejlesztés megvalósításához szükséges 
támogatás igénylésére. Az önkormányzati 
önrészt nem igénylő támogatási lehetőséget 
kihasználva pályázatot nyújtottunk be a je-
lenlegi térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére 
további 9 helyszínen.  A pályázathoz szük-
séges költségvetés – bruttó 10.705.186,- Ft 
- összeállítása, a helyszínek meghatározása a 
Dunaharaszti Rendőrőrs kollégáinak együtt-
működésével történt.  A rendőrségi adatokat 
és tapasztalatokat figyelembe véve a kamera-
rendszer további bővítése és fejlesztése köz-
biztonsági szempontból indokolt. A kamera-
rendszer további fejlesztése, telepítése révén 
a kamerarendszerrel ellenőrzött területeken 
a bűncselekmények számának további csök-
kenését várjuk, illetve segíteni tudjuk a ren-
dőrség eredményes felderítéseit.  A pályázat 
100%-os támogatási intenzitású, a belügymi-
niszter a támogatási kérelmekről az országos 
rendőrfőkapitány és a Nemzeti Bűnmegelőzé-
séi Tanács elnöke véleményének kikérésével 
dönt a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 
2014. május 31-éig.
3.    Megkezdődött a Körösi Csoma Sándor 
Általános Iskola földszintje, I. emelete és II. 
emelete vizes helyiségeinek épületgépészeti 
felújítása. Az iskolában az épületgépésze-
ti alapvezetékek elöregedtek, a dugulásból 
eredő hibaelhárítások szinte mindennaposak 
voltak. A felújítás során kicseréljük a 3 szin-
ten a függőleges és vízszintes épületgépészeti 
alapvezetékeket és a bontások mentén sávo-
san helyreállítjuk a burkolatokat, valamint 
új szanitereket és csapokat szereltetünk fel. 
A felújítás az iskolavezetéssel egyeztetve sza-
kaszosan történik, biztosítva folyamatosan az 
intézmény működését. A felújítási munkák 
befejezési határideje 2014. június 6-a.
4.    Dunaharaszti Város Önkormányzata 
2013. évben sikeresen pályázott két hely-
színnel is a Közép-magyarországi Operatív 
Program kiírására. A Körösi Csoma Sándor 
Általános Iskola épületére telepítendő 49,92 
kWp polykristályos napelemes rendszer ki-

viteli tervei elkészültek, a szolgáltatóval az 
energia visszatermelésére vonatkozó megálla-
podás aláírásra került és a rendszer haszná-
latának engedélyét megkaptuk. A Hétszínvi-
rág Óvoda épületén elhelyezendő 28,8 kWp 
teljesítményű polykristályos-fotovoltatikus 
napelemes rendszer engedélyezési és kiviteli 
terveit megrendeltük. A tervező tervszállítá-
si és engedélyeztetési határideje 2014. június 
13. Az elkészült tervek tételes költségvetés 
kiírást is tartalmaznak, így azok elkészültét 
követően minden dokumentumunk rendelke-
zésre áll ahhoz, hogy a közbeszerzési pályázat 
a megvalósításokra elindítható legyen. A fej-
lesztések növelni fogják a megújuló energia-
forrásokon alapuló villamos-energia szerepét 
az összes energia felhasználáson belül és ezen 
keresztül csökkeni fog az épületek szén-dioxid 
kibocsátása. A kivitelezés elvárt eredménye 
az, hogy az intézmények üzemeltetési költsé-
gei jelentősen csökkenjenek.
5.    A gyermekorvosi rendelőben elkészült 
a klíma berendezések telepítése, ami tavaly 
jelentkezett igényként az ott dolgozó gyer-
mekorvosok és a szülők részéről. Az épület 
területén minden helyiségben önállóan szabá-
lyozható berendezések kerültek elhelyezésre, 
ami reményeink szerint javítani fogja az ott 
dolgozók és a gyermekorvosi szolgáltatást 
igénybe vevő családok komfortérzetét is. Ki-
alakítottuk a rendelőt a pályázatot elnyert 
gyermekorvosnak és a vonalas telefon bizto-
sítása érdekében áthelyeztünk a Baktay tér 
1-ből egy jelenleg nem használt szabad vo-
nalat.
6.    A Szivárvány Óvoda építése a szerződés 
szerinti ütemezésben történik. Jelenleg a bel-
ső terekben az álmennyezetek szerelése zaj-
lik és a napokban véglegesítették a szakem-
berek a külső homlokzati szigeteléseket. Az 
álmennyezet elkészültét követően kb. két hét 
múlva kezdődnek el a belső hideg– és meleg 
burkolási munkák és a belső téri nyílászárók 
szerelései. 
7.    Elkészült a Hétszínvirág Óvodában a 
régebbi épületrész területén 6 csoportszoba 
homlokzati nyílászáróinak árnyékolása redő-
nyök felszerelésével. 
8.    Folyamatban van a Sport szigeten, a 
szánkódomb mellett a fitnesz park kialakítá-
sa. Az elsősorban 14 éves kor feletti gyerekek 
és felnőttek számára edzéslehetőséget biztosí-
tó területen 6 db eszköz kerül telepítésre, 8 db 
padot helyezünk el a park környezetében és az 
eszközök alá öntött gumi készül. A fejlesztés 
műszaki tartalmát úgy igyekeztünk összeál-
lítani, hogy lehetőség szerint az üzemeltetési 
és fenntartási költségeket alacsonyan tartsuk, 
így készülnek az eszközök rozsdamentes acél-
ból és az öntött gumi ütéscsillapító felület 
sem igényel a későbbiekben karbantartást, 

illetve sérülés esetén is könnyen javítható. A 
fitnesz park térvilágítással ellátott térfigyelő 
kamerával őrzött lesz. A kamera beüzemelése 
már az eszközök helyszínre szállításáig meg-
történik.
9.    A Napsugár Óvoda gazdasági bejáratá-
nál a beton járda balesetveszélyessé vált és az 
étel behordását sem tudták megoldani a dol-
gozók. A probléma megoldására elbontottuk 
a régi járdát és új beton járdát építettünk.
10.    Az iskolákban az internet előfizetése-
ket a jelenlegi szolgáltatási árak megtartása 
mellett átlagosan 3 szoros adatforgalommal 
rendelkező előfizetésekre módosítottuk.
11.    Május 12-én megkezdődtek az idei évre 
tervezett útépítések. Szilárd útburkolattal 8 
utca: Las Torres, Babits Mihály, Apponyi Al-
bert, Gyóni Géza, Dankó Pista, Bartók Béla, 
Bem József, Csokonai utca lesz ellátva, illetve 
az utcák mentén a csapadékelvezetési rend-
szer is kiépítésre kerül. A lakosságot az út-
építés megkezdéséről, az útépítést akadályozó 
fák gallyazásáról előzetesen értesítjük.
12.    A város parkjaiba, egyéb közterületeire, 
intézményekbe (Hétszínvirág Óvodába 200 
db, Százszorszép Óvodába 100 db, a Mese 
Óvodába 200 db és a Napsugár Óvodába 100 
db) összesen 5000 db többlet egynyári növény 
kiültetésére került sor. Kikerültek a muskátlik 
a városi úthálózat menti villanyoszlopokra, az 
idei évben a Fő út SPAR áruház és a Du-
na-Tisza csatorna közötti szakaszát pluszban 
növényekkel díszítettük fel.
13.    A 2014. május 11-i felhőszakadást kö-
vetően megállapítható, hogy a városi vízel-
vezető rendszer még e rendkívüli intenzitású 
és mennyiségű csapadéknál is jól működött. 
Kisebb lokális problémák adódtak, ezeket 
orvosolni tudtuk, a beérkezett lakossági be-
jelentéseket azonnal kivizsgáltuk, a szüksé-
ges beavatkozásokat (zárt csatornák, burkolt 
árkok megtisztítása a felgyülemlett iszaptól, 
hordaléktól) a csapadékvíz-elvezető rendszer 
üzemeltetője folyamatosan végzi. Néhány te-
rületen azonban komolyabb, csatornaépítés-
sel, burkolt árok rendszer létesítésével lehet 
az ilyen intenzitású úgynevezett villámárvíz 
elvezetését biztonságosan megoldani, ezen 
feladatok költségének pontos meghatározásá-
hoz a szükséges felmérések jelenleg zajlanak. 
Megjegyzendő, hogy köszönhetően az elmúlt 
évek tervszerűen végrehajtott beruházásai-
nak, Városunkban sehol nem öntött el, vagy 
veszélyeztetett lakóingatlant a lefolyó csapa-
dékvíz, azonban az utóbbi időszak szélsősé-
ges időjárása megmutatta, hogy az átgondolt 
rendszerként működő csapadékvíz-elvezető 
hálózat kiépítését, bővítését az elkövetkezen-
dő években is kiemelt feladatként kell kezelni.
14.     A Pest Megyei Kormányhivatal meg-
bízásából a Gyermekvédelmi és Szociális 

Főigazgatóság ellenőrizte a Családsegítő 
Szolgálatot, mindent rendben találtak (a 
tavalyi vizsgálat utóellenőrzése volt ez, az 
akkor előírtakat mind teljesítettük).
15.    Az óvodákban lezajlott az iskolá-
ba készülő korosztály ortopéd szűrése, 
ezzel az óvodások körében a szűrővizsgá-
lat-programunk teljes körűen megtörtént.
16.    A Magyar Államkincstár ellenőrizte 
a Területi Gondozási Központ által szol-
gáltatott jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás elszámolását, másfél évre visszamenő-
leg. Mindent rendben találtak.
17.    A Magyar Államkincstár ellenőrizte 
a gyermekétkeztetésre adott állami nor-
matíva felhasználást a 2013-14-es időszak-
ban. Számszaki eltérést nem találtak, itt 
is megfeleltünk az előírásoknak, sőt még 
1.500.000,- Ft többlet támogatás esetleges 
kiutalását is megállapították.
Ezt követően Pethő Zoltán jegyző is-
mertette az európai parlamenti válasz-
tások dunaharaszti végeredményét: a Fi-
desz-KDNP 2344, a Jobbik 616, az MSZP 
503, a DK 488, az Együtt-PM 424, az 
LMP 284, a Haza Nem Eladó Mozgalom 
30, Seres Mária Szövetségesei 25 szavaza-
tot kaptak.
Pethő Zoltán elmondta még, hogy a kor-
mányhivatal utasítására összehívta a né-
met, a bolgár, a lengyel és a roma nemzeti-
ségi önkormányzatok vezetőit. Ennek oka 
az, hogy a lengyel önkormányzat elszámo-
lása nincs rendben, ezért az Állami Szám-
vevőszék ellenőrzéseket foganatosít majd, 
ez az önkormányzatot is érinti. A jegyző 
kérte még azokat, akik az utcai virágtar-
tókból ellopják a muskátlikat, hogy ne 
tegyék, inkább jöjjenek és adunk ingyen. 
A képviselő-testület módosította költség-
vetési rendeletét, majd beruházási hitelfel-
vételekről döntött, ezekből az új óvoda fel-
építését és az iskolákban szükségessé vált 
beruházásokat finanszírozzák majd. Ezek 
után közbeszerzési eljárásokban döntöttek 
a képviselők. A közutak karbantartását és 
üzemeltetését 2014-ben a Hidrográd Kft. 
végezheti majd, 106 millió forintos nettó 

áron. A Szivárvány óvodába a Fa-zon Bú-
tor Kft. szállíthat bútorokat, nettó 8,95 
millió forintért. Az iskolabővítéseket a 
Lakort Kft. végezheti majd el, 94,4 millió 
forintos nettó áron. Pethő Zoltán örömét 
fejezte ki, hogy a nyertes cégekből kettő 
haraszti, a harmadik pedig haraszti alvál-
lalkozókkal dolgoztat majd. 
A testület döntött arról, hogy támogatási 
kérelmet nyújt be a helyi autóbusz-közle-
kedés finanszírozásához, majd elfogadta 
az önkormányzat öt évre szóló esélyegyen-
lőségi programját. Itt Pethő Zoltán meg-
köszönte a program kidolgozásában részt 
vevő civilek, képviselők, a rendőrség és 
egyéb szervezetek munkáját. Meghatároz-
ták Dunaharaszti gyermekorvosi körzeteit, 
majd megtárgyalták és elfogadták a Du-
naharaszti Vagyonhasznosító Kft. 2013. 
évi beszámolóját. Pékó Zoltán elmondta, 
hogy Hargitai Péter ügyvezető jó munkát 
végzett, de nyugdíjba megy, és újra kell 
gondolni a cég működését, esetleg – költ-
ségcsökkentés céljából - összevonni másik 
önkormányzati tulajdonú társasággal. A 
Multi-Dh. Kft. beszámolóját is elfogadták, 
itt Pékó Zoltán kérdésére, miszerint az 
anyagi jellegű ráfordítás 100 ezer forintról 
650 ezerre nőtt, Módis Viktor ügyvezető 
elmondta, hogy ezek a cég létesítésének, 
engedélyeztetésének költségei. Pékó Zol-
tán örömét fejezte ki, hogy jól működik 
a hulladékszállítás, de a céget meg kéne 
tölteni konkrét tevékenységgel (jelenleg a 
feladatot a Multiszint Kft. látja el alvál-
lalkozóként, mivel ő rendelkezik a szük-
séges eszközökkel – a szerk.), bár tudja, 
hogy ennek anyagi vonzata van. Dr. Sza-
lay László válaszában elmondta, hogy az 
új cégnek egy évet kell működnie ahhoz, 
hogy ilyen irányban változtassunk. Erről a 
következő képviselő-testület dönthet majd, 
de a saját eszközök beszerzése százmilliós 
nagyságrendű kiadást jelenthet. A DPMV 
Zrt. beszámolójának tárgyalásakor a pol-
gármester jelezte, hogy a 20 önkormány-
zatot tömörítő cég közgyűlésén elfogadták 
a jelentést, és elhatározták, hogy ezentúl 

negyedévente fognak összegyűlni. Dr. Sza-
lay László a közgyűlésen több olyan felve-
tést is tett, amelyek a haraszti emberek 
érdekét szolgálják, ezeket szeptemberben 
tárgyalják majd meg. Pékó Zoltán szóvá 
tette, hogy megugrottak a kintlévőségek, 
és egyes költségek jelentősen nőttek. Ő is 
gyakoribb ülésezést javasolt, illetve azt, 
hogy a felügyelő-bizottságba kerüljön be 
egy pénzügyes. Dr. Szalay László válaszá-
ban hangsúlyozta, hogy a haraszti üzem-
igazgatóság nyereséges. A cég nagy vesz-
teségének egyik oka – amely egyébként 
csupán a könyvelésben jelentkezik - az, 
hogy a jogszabályok változása miatt az 
eszközöket vissza kellett adni az önkor-
mányzatok tulajdonába. A másik ok a 
szigethalmi üzemigazgatóság által felhal-
mozott 200 milliós hiány. A felügyelő-bi-
zottságon akkor lehet változtatni, ha lejár 
a mandátumuk. Hajdú Zsolt megemlítet-
te, hogy konkrétumokat nemigen hallott 
Pékó Zoltántól, a felügyelő-bizottság pedig 
most is havonta ülésezik. Idén nem lehe-
tett vízdíjat emelni, a cég által fizetett fel-
ügyeleti díj pedig tízmilliós nagyságrendű 
költséget jelent. A kintlévőség 1 milliárd 
forint, a vízcsapot azonban nem zárhatja 
el a cég. Ma Magyarországon nincs nye-
reséges víziközmű-szolgáltató. A DHRV 
Kft. korábban bérleti díjat fizetett az ön-
kormányzatnak, az új rendszerben már ez 
sincs. Az eredményen javítani kell, jelenleg 
a 20 településből kettőben nyereséges a 
cég, az egyik Dunaharaszti. 
A képviselő-testület ezután véleménye-
zési jogát gyakorolta a közoktatási intéz-
mények vezetői álláspályázataival kap-
csolatban. Támogatták Sziráki György 
kinevezését a Baktay Ervin Gimnázium, 
Czompa Gyula kinevezését a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és Hertlein Ferenc 
kinevezését az Alapfokú Művészet-okta-
tási Intézmény élére. A kinevezésekről a 
KLIK dönt majd. 
A testület ezt követően zárt ülésen folytat-
ta munkáját.

Te
st

ül
et 2014. május 26-i Képviselő-testületi ülés
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1993-ban születtem, Budapesten. Az 
általános iskolát Pécelen végeztem, 
majd a motorkerékpár szerelői szak-
mát Budapesten tanultam ki. A bi-
zonyítvány megszerzése után majd 3 
évig, mint fiatal munkanélküli éltem 
igen küzdelmes életemet. 
Jelenleg a nagyszüleimnél lakom itt 
Dunaharasztin. 
A rajzolás már az általános iskolában 
is jól ment, közeli barátaim kérésére 
már akkor ezt- azt rajzolgattam. 
Még alsós koromban egy gyermek 
rajzversenyre neveztünk be húgom-

mal, amit meg is nyertünk. Nyere-
ményünk egy családi hétvége volt a 
Balatonnál.
Ahogy múlik az idő, egyre jobban 
vonzanak az autókkal kapcsolatos 
dolgok és események.
Sok-sok gépkocsit lerajzoltam már, 
akik látták képeimet, mind bíztattak, 
hogy folytassam, és tovább képezzem 
magam.
Most lehetőségem nyílt rá, hogy a 
Városi Könyvtár Mini Galériájában 
kiállítsam és Önöknek megmutassam 
eddigi műveim néhány darabját.
Köszönettel tartozom a lehetőségért.

Mindenkit szeretettel várok, életem 
első kiállításának megtekintésére.
Remélem, hogy a város fiataljait is be 
tudom csalogatni autós rajzaimmal, 
és így kedvet kapnak az alkotáshoz.
Kiállításomat 2014. június elejétől 
nyár végéig lehet megtekinteni.

Temesvári László PéterKönyvtár
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Rajztanulás? Minek! Mire jó, ha a 
gyerekem rajzolni tud? Én se tudok, 
legfeljebb ő se. Én is túléltem. Való-
ban csak ennyi lenne?
Mi a rajzolás? Csak művészeknek, 
különleges képességekkel bíró tehet-
ségeknek a kiváltságos tevékenysége? 
Vagy felesleges, haszontalan, gyere-
kes játszadozás?  Egyik sem. 
Kisgyermekként megfigyeljük a vilá-
got, s benne önmagunkat. Fogalma-
kat alkotunk, megnevezzük, majd 
ábrázolni igyekszünk azt. Ez a meg-
ismerési folyamat tele van örömmel, 
lelkesedéssel, egész lényünkkel, s min-
den érzékszervünkkel részt veszünk 
benne. Fantáziánk néhány egyszerű 
vonalba érdekes képeket, története-
ket teremt, s valósággá válik a szá-
munkra. Igen ám, de jönnek a felnőt-
tek, akik nem látják bele mindazt, 
amit mi a képről elmeséltünk. „Hát 
ez nem is hasonlít…” S már elvész a 
játékosság és az öröm. Oda a siker és 
az elismerés. 
A felnőttek arra szeretnék megtaníta-
ni gyermekeiket, hogyan kell ebben a 
fizikai világban eligazodni, boldogul-
ni. Így tanulnak meg a gyerekek látni 

az ő szemükkel, logikusan, összefüg-
géseket keresve, s a világ beszűkül 
annak érzékszerveinkkel megismer-
hető, megtapasztalható, tényszerű 
és bizonyítható tárgyi szegletére. Így 
figyelmük lassan eltávolítja őket ön-
maguktól és a belső világuktól. 
A kisbaba érzékszervein keresztül fo-
gadja be és ismeri meg a világot és 
önmagát. Mozgásfejlődése, testének 
„használata” jelentősen befolyásolja 
agyi működését, megalapozza a ké-
sőbbi tanulási képességeket. Amíg 
járni tanul, még türelmesek vagyunk, 
tudjuk, hogy mindehhez sok gyakor-
lás szükséges. Még megértjük a moz-
dulatait, érzelmeit, szándékait, de 
alig várjuk, hogy megtanuljon végre 
a nyelvünkön beszélni, s mi könnyeb-
ben tudjunk vele kommunikálni. In-
nentől kezdve már kényelmesebb az 
életünk, s elvárjuk, hogy beszédben 
fejezze ki önmagát. 
2-6 éves korban kialakítjuk az alap-
készségeket: mondókázunk, éneke-
lünk, ceruzát adunk a kezükbe sza-
ladgálunk, játszunk velük sokat. 
Meghatározza ezt a folyamatot a 
szülői, nevelői környezet saját ér-

deklődése, tehetsége, viszonyulása 
az énekléshez, rajzoláshoz, sporthoz, 
tánchoz, stb. De alig várjuk, hogy 
felnőjenek ahhoz, hogy a racionális 
agyukat pallérozhassuk. És már meg 
is érkeztünk az iskolás korba. 
Vajon még mindig a sokoldalúságon 
van a hangsúly? A legritkább eset-
ben! Egyre fontosabbá válik, hogyan 
teljesít gyermekünk az olvasás, he-
lyesírás, számolási készségek, és a 
memorizálás terén. 
Az ének, mozgás, tánc, sport, krea-
tív képességek lassan elhanyagolható 
melléktantárgyakká válnak. 
Persze fontos, hogy jól érezzék magu-
kat, mégis a cél, hogy majd felnőtt-
ként megállják helyüket a racionális 
világban. Legyen jól fizető munkájuk, 
lakásuk, családjuk, akit el is tudnak 
tartani. Ehhez pedig a fókuszban a 
logikus gondolkodás, tanulási képes-
ségek kifejlesztése, a szabályok elfo-
gadása és az alkalmazkodó képesség 
áll.  
Ebben a bal agyféltekés világban a 
teljesítmény-orientáltság, a materi-
ális szemléletmód, a logika fennha-
tósága és a megfelelési kényszer, az 

elfogadásra, külső elismerésre törek-
vés az irányadó. Nevelésünk eredmé-
nyeképpen énképük gyakran bizony-
talan, mely a külső megerősítéstől 
függ. Nem látják meg a sok jót, amit 
elérnek, hiszen a legtöbb felnőtt a 
hibákra fókuszál, mert azt akarja ki-
javítani. Így állandó elégedetlenség-
ben, kishitűségben, bizonytalanság-
ban élnek felnövekvő gyermekeink, 
önmaguk értékei felől. 
A másik út, hogy a racionális, bal 
agyféltekés életterületeket sutba dob-
va a kreativitást és az ide kapcsolódó 
képességeket egyoldalúan és túlhang-
súlyozva fejleszteni.
Ez lenne a megoldás? Egyáltalán 
nem. 
Cél a boldog, harmonikus élet kiala-
kítása, melyhez a nyitottság, a bel-
ső teremtő erő és a lelki nyugalom, 
örömre való képesség épp olyan fon-
tos, mint a külvilágban megteremt-
hető és elvégezhető dolgaink, felada-
taink. 
Eme területek összehangolásának és 
egyensúlyba hozásának egy lehetsé-
ges útja a jobb agyféltekés rajzolás.
 

Rajzolási képességeinket megalapoz-
za, ahogyan ezt tanítják nekünk.
Gyermekkorban beszédtanuláskor fo-
galmakat alkotunk, s ez él bennünk, 
amikor rajzolni akarunk. Ezért fel-
nőttként legtöbben már azt tapasz-
taljuk, hogy nem tudjuk lerajzolni, 
amit látunk, s amit szeretnénk. 
Ebben segít Betty Edwards módsze-
re: a jobb agyféltekés rajzolás. Ez az 
amerikai művész-tanár rájött, ho-
gyan lehet a szunnyadó kreativitást 
felébreszteni. Olyan rajztechnikákat 
dolgozott ki, melynek segítségével a 
látásmód fejlődik. 
9 éve tanítok ezzel a módszerrel gye-
rekeket és felnőtteket nagy sikerrel. 
Azon dolgozom, hogy kifejlesszem 
annak módszereit, hogyan lehet 
egyre fiatalabb életkorban, akár a 
ceruzafogás első pillanatától ezzel 
a szemléletmóddal rajzolni tanulni. 
Ezért foglalkozom 3-4 éves kortól 
óvodásokkal is, egyéni és kiscsopor-
tos formában, fejlesztve a megfigye-
lőkészséget, kézügyességet, a grafikus 
technikák elsajátítása közben. 
E speciális rajzi feladatok rendszeres 
gyakorlása segíti a koncentrációs ké-

pesség kialakulását, melynek hiánya 
sok problémát okoz később az iskolá-
ban. Megtanulnak az adott feladat-
ra figyelni, az ”ITT ÉS MOST”-ban 
lenni, így képességeik kibontakozását 
semmi nem korlátozza. 
Rövid idő alatt óriási változás érhető 
el: örömteli, könnyed és eredményes 
tanulás, felszabadultság, önkifejezés, 
alkotókészség, kapcsolatteremtés, ön-
bizalom, önismeret terén.

Szeretnék szülőket, nagyszülőket is 
megtanítani erre a módszerre, akik a 
gyerekeikkel, unokáikkal együtt gya-
korolhatják ezt a látásmódot. 
Ez év nyarán több héten keresztül 
tanulhatják és gyakorolhatják óvodá-
sok és iskolások napközis gyerektábo-
raimban, s a kamaszok és felnőttek 
intenzív tanfolyamokon a jobb agy-
féltekés rajzolást. Az ősz folyamán 
pedig szakkörökön és gyakorló fog-
lalkozásokon fejleszthetik tovább a 
kialakult alapkészségeiket.

Barabásné Czeiner Gabriella
tanító, kineziológus
T: 36-30-911-8015

Kronome Gréti 
6 éves

Kocsis Katica 
12 éves

Kondor Zalán 
8 éves

Agócs Gréta 
9 éves

Ilonka Szabina 
10 éves

A kreativitás fejlesztése: 
kapcsolatteremtés önmagunkkal
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Német nemzetiségi viseletek

Az 1972-ben alapított tatai Német Nemzetiségi Múzeum (németül Ungarndeutsches Landesmuseum) feladata a 
magyarországi németség tárgyi és szellemi kultúrájának gyűjtése, őrzése, valamint bemutatása. 
Az intézmény a Kuny Domokos Megyei Múzeum része. Címe: Tata, Alkotmány utca 1. Érdemes meglátogatni.

VESZÉLYESHULLADÉK GYŰJTÉSI 
AKCIÓ DUNAHARASZTIN

2014. június 21-én (szombaton) 
8 h-tól-12h-ig
Dunaharaszti Város Önkormányzata 

szervezésében ingyenes lakossági 

veszélyeshulladék gyűjtésére kerül sor
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Felnőtteknek gyerekekről
Gyermekeink nevelése nem könnyű 
feladat, mely szülő ne tudná ezt. 
 Senki sem született szakértő szülő-
nek, a legtöbb felnőtt ezért megpró-
bálja ösztönből, a családi mintákból 
és a közösségből vett információkból 
összegyúrni saját módszerét.
 Tapasztalataink szerint azonban 
ez nem elégséges minden esetben. 
Sokéves gyakorlatunk alapján mond-
hatjuk, hogy a gyermekeknél jelent-
kező rendellenességeket a szülő nem 
minden esetben, vagy nem időben ké-
pes felfedezni. Pedig az óvodáskorban 
kezelt fejlődési zavarok nagy többsége 
jó hatásfokkal, játékos foglalkozások-
kal rendbe hozhatóak. Sok szülő nincs 
tisztában azzal, hogy gyermeke óvo-
dáskorban jelentkező problémája egy 
egész étere tartó negatív hatás.
 Cikksorozatunkban alkalmanként 
egy témakörre fókuszálva megpróbá-
lunk segítséget nyújtani a szülőknek, 

hiszen a ránk zúduló hatalmas meny-
nyiségű információból nem mindig 
könnyű kiszűrni a hasznosat. Csak 
olyan témakörökkel és módszerekkel 
foglalkozunk, amelyeket személyesen 
ismerünk, kezelünk és a tapasztala-
tok egyértelműen pozitívak. 
Cikksorozatunk e havi témája az 
Alapozó Terápia
Mi is az Alapozó Terápia?
Óvodánkban gyakran találkozunk 
azzal a problémával, hogy a csepere-
dő csemeték az újabb fejlődési fázi-
saikat nehezebben veszik, mint más 
társaik. Nem halad megfelelően a 
rajzkészsége, gyenge a finommotori-
ka, beszédhibái vannak, a bonyolult 
mozgások koordinálatlanok, gyenge 
a többirányú figyelem, elmarad a 
kéz- és mozgásügyességben. Ezekre 
a problémákra nyújt megoldást az 
Alapozó Terápia,mely olyan mozgás-
fejlesztésen alapuló (ún. motoszen-

zoros) típusú idegrendszer fejlesztő 
terápia, mely során a gyermekeknél 
újra indítjuk az emberi mozgásfejlő-
dés állomásait. Ezzel lehetővé tesz-
szük a gyermekek számára, hogy 
újra járják a fejlődésben már elha-
gyott lépcsőfokokat, pótolják hiá-
nyaikat, kiküszöbölve így a fejlődés 
akadályait.
 A módszert fejlesztésre kizárólag 
azok a gyermekekkel hivatásszerűen 
foglalkozó munkatársak alkalmaz-
hatják, akik az Alapozó Terápiák 
Alapítvány 120 órás akkreditált tan-
folyamán megismerkedtek a terápia 
alapjaival, és fejlesztői tanúsítványt 
kaptak.
 Fejlesztésnek minimálisan heti 2 al-
kalommal 1 órás foglalkozás minősül, 
amelyen a csoportlétszám 6-15/20 fő 
lehet, mely a résztvevő gyermekek-
nek általános mozgásfejlesztést biz-
tosít.A módszer alkalmazása előtt 
szükséges a gyermekek vizsgálata, 
melynek során feltárásra kerülnek a 
problémás területek, tünetek.
A Manófalva Óvodában heti rend-
szerességgel tartunk foglalkozást, 
ami az alapozó terápia mozgásanya-
gára épülő torna, kiegészítve fejlesz-
tő pedagógiai módszerekkel.
 A tapasztalatok egyértelműen ki-
mutatják, hogy a foglalkozásokon 
részt vevő gyerekek beérik kortár-
saikat, lemaradásuk megszűnik. Ez 
pedig kiváltképp fontos ahhoz, hogy 
az iskolai éveket ne hátránnyal és 
küszködve, hanem egyenrangúan és 
vidáman kezdjék.
Óvodánkban szakavatott kezek közt 
folyik mozgásfejlesztő foglalkozás, 
ahol nem csak saját, hanem „külsős” 
óvodásokat is szívesen fogadunk.
Bővebb információ: Manófalva óvo-
da.

Németh Mária

Hirdetésfelvétel: 
harasztilap@gmail.com 

telefon: +36 20 343 9772

KERESSE  HIRDETÉSSZERVEZŐNKET!
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Április 26-án ismét útra kelt iskolánk 
apraja-nagyjából egy buszra való diák, 
tanár és családtag, hogy Stájerország-
ban ismerkedjen a német nyelvű kul-
túra további területeivel. Akik nem 
tartottak velünk, azok közül leginkább 
Gombóc Artúrnak fájhatott a szíve, 
mert utunk első állomásán e kultú-
rának azt a részét tanulmányoztuk 
behatóan, melyet a Zotter Csokolá-
dégyár egyedülálló alkotásainak íz- és 
látványvilága képvisel.
A Riegersburgban működő üzemben 
minden gyártási folyamat az úgyne-
vezett bean-to-bar felfogás szerint, 
vagyis a kakaóbabtól kezdve a kész 
csokoládéig kizárólag bio és fair trade 
minőségben zajlik. Az üzemlátogatás 
egy kis állatkerti sétával kezdődött, 
amely a bio élménygazdaság és bio 
étkezési kultúra érdekességeit tárta 
fel előttünk. A gyárkomplexum ezen a 
területen termeszti meg a saját étter-
méhez szükséges bio alapanyagokat. 
Itt az Arche-Ausztria program által 
védett számos őshonos állatfajtát is 
megismerhettünk. 
A séta után végre beléphettünk a 
mennyország csokigyár kapuján, ahol 
először egy filmbeli utazáson vet-
tünk részt. Elrepültünk India és La-
tin-Amerika kakaótermesztőihez, ahol 
a csokoládé alapanyagának előállítását 
kísérhettük figyelemmel. A vetítést 
követően utunk a gyár Csokiszínház 
nevű részén folytatódott. Végre min-
denki megkapta a maga kiskanalát, 
mely a látogatás e szakaszának kulcs-
fontosságú tanulmányi eszköze volt. 
Itt aztán mindenki elmerült a csoko-
ládé világában. Minden érzékünket 
munkára fogva, közvetlen közelről is-
merhettük meg a gyártás teljes folya-
matát. A világ legjobb tíz csokoládéja 
közé tartozó Zotter különleges ízvilága 
számos, kreatívan létrehozott nasso-
lóállomáson bűvölt el minket.
A program végét természetesen a gyár 

boltja zárta, hogy az otthon maradot-
taknak is juttathasson mindenki némi 
ízelítőt ebből a fantasztikus élmény-
ből. Nehéz szívvel és gyomorral (vi-
szont megkönnyebbült pénztárcával) 
hagytuk el utunk első állomását, hogy 
menetből bevegyük Riegersburg várát.
Már a buszon ülve is láttuk a távol-
ban, hogy nem kis feladat vár ránk. 
A vár egy 482 méter magas sziklára 
épült, oda kellett nekünk feljutnunk. 
Szerencsére egy (szó szerint) légből ka-
pott felvonó átsegített minket ezen a 
nehéz akadályon. A vár termeiben lát-
ható egy kilenc teremben berendezett 
állandó kiállítás a XVI–XVII. század 
folyamán egészen elképesztő mérete-
ket öltött boszorkányüldözésről. Stá-
jerország legnagyobb boszorkánypere 
a közeli Feldbachban zajlott. A tárlat 
bemutatja a vezeklő eretnek figuráját, 
a törvényes kínzóeszközöket, valamint 
a kivégzési módokat.
A vár történetéről szóló, derűsebb ki-
állítás termeit végigjárva a vár urai-
nak életét, főúri lakrészüket, a lovagok 
termét csodálhattuk meg tátott száj-
jal. A vár a XVII. században nyerte el 
mai formáját, mely az évszázadok so-
rán épségben fennmaradhatott, mert 
az erősséget sem a török, sem a ma-
gyar hadak soha nem tudták bevenni. 
Történelmi századok kézműiparának 
lenyűgöző remekei tárultak bámuló 
szemünk elé, a gyönyörű intarziák, 
freskók eredeti formájukban pompáz-
nak a termekben. A vár ablakaiból pe-
dig páratlan kilátás nyílik Stájerország 
teljes keleti részére, melyet szerencsére 
éppen nem takartak el a felhők kíván-
csi tekintetünk elől.
Miután már minden látnivalón túl 
voltunk, újfent bemerészkedtünk a fel-
vonóba, amely szerencsésen visszajut-
tatott minket a szikla tövéhez, hogy 
sok-sok élménnyel gazdagodva hazain-
dulhassunk.

Nagy Ágnes

Csoki és boszorkány
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VIVICITTA 
FUTÁS
,Csak’ 52-en vágtunk neki az idei Vi-
vicitta futásnak. A Margitszigeten 
megrendezett városi futásra ismét 
gyönyörű, napsütéses időben került 
sor.
A 3,2km-es, viszonylag rövid távnak 
vágtunk neki és mindenki becsülettel 
teljesítette. Anyukák, apukák is egy-
re nagyobb számban vállalkoznak, 
ennek nagyon örülünk, hisz jó példát 
mutatnak nemcsak saját gyerekeik-
nek, de szülő társaiknak is.
Meg kell említenem Braun Rajmund 
nevét, aki mindössze 5. osztályos 
és a 7 km-es távot teljesítette alig 
több,mint 40 perc alatt. Példaértékű, 
mert többen jelezték, hogy jövőre ők 
is a hosszabb távon próbálkoznak!
Ősszel találkozunk a SPAR futáson                  

       Sier Tamásné

50 éve a tavasz Magyarországon már 
nemcsak a természet újjáéledéséről, 
a húsvét misztériumáról, hanem a 
versek ünnepléséről is szól. Nekünk, 
dunaharaszti iskolásoknak, magyar-
tanároknak különösen kedves ez a 
nap, mert ilyenkor sok-sok költemény-
nyel örvendeztethetjük meg városunk 
vers-kedvelőit, a szülőket, barátokat. 
Az idei költészet napján verseivel em-
lékeztünk a 105 éve született és 70 éve 
elhunyt Radnóti Miklósra is. 
Helyszínünk ismét a Laffert Kúria 
volt, ahol egy teljes délután emeleten 
és földszinten is izgatott, de nagyon 
felkészült diákok mondták el kedvenc 
verseiket. Külön öröm nekünk, szerve-
zőknek, hogy ismét minden iskolából 
jöttek diákok és tanárok is. Sőt kate-
góriánként 10-15 alkotás is elhangzott, 
mely komoly munkát adott a zsűrik-
nek is.
A délutánt Weinber Róbertné, a Du-
naharaszti Kőrösi Csoma Ált. Isk. 
igazgatónője nyitotta meg. Ezután a 
nagyok, 24 felső tagozatos az emele-
ten, 31 alsós pedig a földszinten ver-
senyzett. Zsűritagjaink az idén az al-
sósoknál Fodor Marika (zsűrielnök), 
Mirkovicsné Varga Erzsébet és Lehel 
Endre voltak, a felsősöknél Hajdú 
Zsolt (zsűrielnök), Gáll Sándor, Kul-
csár Balázs. 
 Bő egy óra szavalás után a feszültség 
láthatóan oldódott a gyerekek köré-
ben. A büfé most is jó szolgálatot tett. 
Amíg az eredményre vártunk, nem-
csak ettünk, ittunk,  hanem kellemeset 
beszélgettünk. 
 Bizony a sok versmondó nehéz dön-
tés elé állította a zsűriket, de senki 
nem tért haza üres kézzel. A következő 
eredmények születtek:

1. kategória (1.-2. oszt.)
1.helyezett: Rácz Péter   1. b Dh. Kő-
rösi Cs. S. Ált. Isk. Szabó Döme 2. b 
Dh. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.
2.helyezett: Maruzsa Janka 1.b Hu-
nyadi J. Ált. Isk. Póka Sarolta 2. a 

Hunyadi J. Ált. Isk.
3.helyezett: Orbán Izabella  1. e Hu-
nyadi J. Ált. Isk. Skrach Viktória 1.c 
II. Rákóczi F. Ált. Isk.
Különdíj: Patak András  2.a II. Rákó-
czi F. Ált.Isk.
2. kategória (3.-4. oszt.)
1. helyezett: Blaskovits Bence 4. a II. 
Rákóczi F. Ált. Isk.
2.  helyezett: Bercsek Botond  3. c Hu-
nyadi J. Ált. Isk.Szécsi Blanka 3. b 
Hunyadi J. Ált. Isk.
3. helyezett: Puskás Gergő 4. a II. Rá-
kóczi F. Ált. Isk.
Különdíj: Sinkó Janka 4. c Hunyadi J. 
Ált. Isk.
3. kategória (5.-6. oszt.)
1. helyezett: Franyó János 6.a Dh. Kő-
rösi Cs. S. Ált. Isk
2.  helyezett: Fülöp Nóra 6.a Hunyadi 
J. Ált. Isk.
3. helyezett: Mészáros Martin 5. a Dh. 
Kőrösi Cs. S. Ált. Isk.
4. helyezett: Boros Gréta 5.c Hunyadi 
J. Ált. Isk.
Gráf Ádám 5.a Hunyadi J. Ált. Isk.
Faragó Emese 5. a II. Rákóczi F. Ált. 
Isk.
Különdíj: Fülöp Nóra 6.a Hunyadi J. 
Ált. Isk.
4. kategória (7.-8. oszt.)
1. helyezett: Kuthy Kamilla 8.b II. Rá-
kóczi F. Ált. Isk
2.  helyezett: Apró János 8.c  Hunyadi 
J. Ált. Isk.
3. helyezett: Köröskényi Emese 7.a 
Baktay E. Gimn.
Virtics Bettína8. a Baktay E. Gimn.
Különdíj: Apró János 8.c  Hunyadi J. 
Ált. Isk.

Sok szeretettel gratulálunk a jutalma-
zottaknak és minden résztvevőnek! 
Köszönjük a zsűrik odaadó munkáját!
 Reméljük, jövőre újra találkozunk és 
új versmondókat is köszönthetünk köl-
tészet napi városi szavalóversenyünk!
    

Marosi Márta
humán munkaközösség-vezető

A Dunaharaszti Hunyadi János Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola 
2014-ben végzett 8. C. osztályának 
tanulói, megköszönjük az alsós osz-
tályfőnökünknek, Ádám Lucának, 
valamint a felsős osztályfőnökünk-
nek, Lénártné Németh Mónikának 
az évek során kapott szeretetet, tü-
relmet, kitartást és biztatást. 
Köszönettel tartozunk a teljes ta-
nári karnak és az igazgatóságnak is 
odaadó munkájukért.

Köszönjük: 
Apró János
Báder Richárd
Baricz Vivien
Darmos Gabriella
Gál Brigitta
Goda Levente
Horváth Klaudia
Kiss Adrienn
Ladányi Lilla
Landsmann Petra Anna
László Roland
Lázár Laura
Makula Mária
Medgyesfalvy Dávid
Rácz László Armandó
Rádai Jenő
Stöberl Zsófia
Szabó Márton
Szabó Virág
Végh Vanessza
Wágner Tamás

KÖSZÖNET!
Városi szavalóverseny 2014
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Az utóbbi időkben felkapott té-
mává vált a nyelvoktatás. Egy-
re több szülő és fiatal ismeri fel 
a címben szereplő közmondás 
igazságát vagyis: „Annyi ember 
vagy, ahány nyelvet beszélsz". 
Arnóti Péterrel, a Katedra Du-
naharaszti nyelviskola tulaj-
donosával beszélgetünk arról, 
ami Neki nem csupán munka, 
hanem hivatás is, a nyelvtaní-
tásról.

Mióta működik az Önök nyelviskolá-
ja?
Iskolánk, a Pallasz Magániskola 
1996-ban alakult, majd 2004-ben 
nyitotta meg Nyelvoktató Házát – a 
közismert Zöld Házat – Dunaharasz-
tin, és 2012-ben csatlakozott a Ka-
tedra hálózathoz. Igyekeztünk meg-
őrizni korábbi hagyományainkat és a 
barátságos hangulatot. Újabb isko-
lát nyitottunk Szigetszentmiklóson.

Mit jelent a Katedra hálózathoz tar-
tozni?
A Katedra hálózat 44 városban van 
jelen, franchise formában. A rend-
szer komoly biztosítékot nyújt az ott 
tanulóknak az egységes oktatási el-
vek és a minőségbiztosítás területén.  
Különféle kedvezményeket is jelent a 
hálózathoz tartozás: aki például más 
Katedra iskolából jön át hozzánk, 
eleve 10% kedvezményt kap. Vannak 
ennél magasabb kedvezményeink is, 
például a legjobb tanuló 25% ked-
vezménnyel mehet magasabb szintű 
csoportba. Persze, van még házas-
pár, törzshallgató, testvér és egyéb 
kedvezményünk is. Legfontosabb ta-
lán még is azt kiemelnem, hogy eb-
ben az évben Dunaharaszti, Sziget-
szentmiklós és térsége iskoláiból 600 
végzős általános iskolás és gim-
nazista hallgató kap 15.000 fo-
rintos  nyelvoktatási utalványt. 

Ezzel a 9 millió forint támogatással 
olyanok is lehetőséget kaphatnak a 
képzésre, akik nem engedhetnék meg 
maguknak.

Miért pont Haraszti? Honnan ered 
kötődése Dunaharasztihoz?
Elsősorban feleségem, Szanyi Éva 
miatt kötődöm a városhoz, jómagam 
taksonyi vagyok. Ő itt óvónő, sokan 
ismerik, a nyelviskolában tartott is-
kola előkészítő csoportjai népszerű-
ek. (www.zoldhaziko.hu) Korábban 
tanítottam két évet a Baktay gim-
náziumban is, angoltanárként. Talán 
ezért is látom kicsit másképpen a 
nyelvoktatás helyzetét és az iskolán 
kívüli lehetőségek szükségességét. 
Haraszti egyébként egy folyamato-
san fejlődő, bővülő város, egyre több 
beköltözővel, egyre jobb életkörül-
ményekkel. A legjobb hely egy szol-
gáltató nyelviskola számára.

Mennyien iratkoztak be az elmúlt év-
ben Önökhöz, illetve, melyek a leg-
kedveltebb nyelvek?
Hatszáz hallgató iratkozott be hoz-
zánk az elmúlt évben. Természete-
sen, a statisztika nálunk is érvénye-
sül: legkedveltebb nyelv az angol, de 
például indult nálunk japán oktatás 
is. Egy szakmai vezetővel és húszfős 
tanári gárdával dolgozunk. 
Számomra az az igazán fontos, hogy 
megmutassuk a hallgatóknak: a 
nyelvtanulás célja az, hogy segítsé-
gével belepillanthassunk egy másik 
életformába, kultúrába, országba. 
Ha ez sikerül, már nem dolgoztunk 
hiába.

Ez nagyon szépen hangzik. Hogyan 
megy ez a gyakorlatban, és persze, 
drága mulatság-e a nyelvtanulás?
Valóban mulatság, csoportjaink ál-
talában jó hangulatú baráti társa-
ságokká alakulnak. Az idén Intenzív 

nyári tanfolyamokat indítunk a Ka-
tedra Dunaharasztinál. A heti 5x4 
órás kurzus 2 heten át 39.000 Ft- ba 
kerül majd. (Indulási időpontok: 06. 
23, 06.30, 07.14., 07. 28.)
Gyerekeknek szól a „Kincskereső an-
gol nyelvi tábor”. Nyelvórákkal, kéz-
műves foglalkozással, sok játékkal, 
napi 3x étkezéssel: 19.500 Ft. (Ter-
vezett időpontok: 06.30 és 07.14.)
Szóval, a nyár számunkra nem csak a 
pihenésről szól!

Mikó F. László

Megoldások: (az angol tesztet a 21. 
oldalon találod)
1C  2C  3C  4A  5A  6B 7B  8A  9C  
10B  11B  12C  13A  14A  15B  16B  
17B  18B  19B 20A  21C  22B  23C  24A  
25A   +     1A 

Értékelés:
1-5 pont: Itt az ideje nekikezdeni az an-
golnak! Valami alapok vannak, kapizsgá-
lod a dolgot, de nagyon sokat kell még 
tanulni.
6-10 pont: Nem rossz! Egy pohár jéghi-
deg üdítőt már tudsz kérni, de ha szál-
lást kell foglalni a neten, akkor már baj-
ban vagy. Egy nyári intenzív tanfolyam 
nagyot lendítene.
11-20 pont Klassz! Gratulálunk! Biztos 
alapok, innen lehetne továbbfejlődni.
21- pont    Ha ennyi pontot szereztél, 
akkor érdemes lenne megcélozni a közép-
fokú vizsgát. 
Ne tétovázz, jelenkezz egy nyári in-
tenzívre a Katedrához!

Haraszti Íjász Club hazai 
pályán rendezett versenyt 
április 26-án. A kelle-
metlen, esős idő ellenére, 
szép számmal jöttek ver-
senyzők. Ötletesen elhe-
lyezett, változatos távol-
ságra levő célok próbára 
tették mindannyiunk tu-
dását. Bármilyen nehéz is 
volt a verseny, a hangulat 
ismételten kitűnő volt. 
Vendégeink elégedettek 
voltak, és már a
következő eseményünk 
időpontja iránt érdeklőd-
tek. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a kiserdő tu-
lajdonosának, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta 
a terepet, Külön köszöne-
tet mondunk Krisztián-
nak és nővérének, Tündi-
nek, a felülmúlhatatlanul 
finom ebédért, és mind-
azért, amit a
verseny komfortfokozatá-
nak emelése érdekében, a 
mi javunkra tettek.
Május 11-én Táborfalván 
mértük össze tudásunkat 
más egyesületekkel. A ha-
raszti íjászokat hárman 
képviseltük. Bár az eső 
itthon nagyon ömlött, 
vendéglátóinknál derül, 
kellemes idő lett. A 3D-s 

verseny itt is sok derült-
ségre adott okot, pedig 
igazán meg kellett küz-
deni a tereppel. Ennek 
ellenére, most is sikeresek 
voltunk.
Amíg az eredményeket 
értékelték, egy vesszős 
távlövészetet tartottak. 
Aki nem találta el a célt, 
azonnal kiesett a ver-
senyből. Sokan szeren-
csét próbáltak, de csak 50 
m-ig jutottak el. 60 m-en 
már csak két versenyző 
maradt állva. Ezt követte 
a 70 m-es távolság, ahol 
Szikora György belőtte 
magát az első helyre.

További eredményeink: 
Vadászreflex kategória: 
Szikora Mihály I hely, Se-
nior  női tradi: Szikoráné
Ica I. hely, Senior férfi 
tradi: Szikora György III. 
hely.
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„You are as many times a man, 
as many languages you speak”

Ijász hírek
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Szent Erzsébet
 
Karitász

Ruhaosztás és átvétel:
lesz június 6-án és 13-án (pénteki napokon) 16.30-18 óráig a Fő út 73-ban, a kari-
tász-boltban (a Szent István Főplébánia mellett). Az elvitt ruhaneműért szerény 
összeget elfogadunk. 
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetősége van jelezni ezekben az időpontokban 
a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten szeretetét is szeretnénk közvetí-
teni. Ha tudunk, megpróbálunk segíteni.

Az érdeklődőket szeretettel és nagy választékkal várja a Szent Erzsébet Karitász

A macskaleukózis (FELV=Feline Le-
ucosis Virus) hazánkban is nagyon 
gyakori, gyógyíthatatlan macskabe-
tegség. Sajnos máig sok cica kerül 
végleges elaltatásra a leukózis miatt, 
pedig hatékony vakcina áll rendelke-
zésre ellene. 
Világszerte elterjedt vírusfertőzésről 
beszélünk, ami a macskák 40-60 %-át 
érinti. Szerencsénkre, az embert nem 
tudja megbetegíteni ez a kórokozó.
A macskák szervezetébe legtöbbször 
szájon át jut be a vírus, mely a vérke-
ringéssel minden szervbe eljut, és sok 
esetben a sejtek osztódási folyamatai 
felett veszi át az irányítást. Némelyik 
macskában a vírus hatására nagyon 
súlyos betegség fejlődik ki. Szerencsés 
esetben azonban előfordulhat az is, 
hogy a macskánk „csak” vírushordo-
zó, de nem betegszik meg. 
A macskák egymás közt különböző 
váladékokkal, leggyakrabban nyállal 
adják tovább a fertőzést, például kö-
zös etető- itató tál használata esetén, 
de gyakori a verekedés során, vala-
mint a méhen beüli fertőződés is. Leg-
többször a kijáró, nem ivartalanított 
kandúrokat érinti a betegség a terüle-
ti háborúskodások miatt. 

A betegség előfordulása 
adott területen függ a 
macskák „népsűrűségé-
től”, az un. sokmacskás 
állományok veszélyezte-
tettebbek különösen akkor, ha kijá-
ró macskák is vannak közöttük. Sok 
a fertőzött, de tüneteket nem vagy 
alig mutató, testváladékaival a vírust 
hosszasan ürítő macska különösen a 
kóbor macskák között.
A vírushordozó cicusok szerencsés 
esetben legyőzik a fertőzést, és 1-2 
hónap múlva eltűnik a kórokozó a 
szervezetből, a cicus immunrendszere 
pedig védetté válik az újbóli fertőzés 
ellen. Az állatok nagyjából 30 %-ban 
tartósan megtelepszik a vírus, és fo-
lyamatos enyhe fertőzéses tüneteket 
okoz, megfázáshoz hasonló huruttal, 
orrfolyással, garatgyulladással. Szin-
tén 30 %-ra tehető azon macskák 
száma, akikben a vírus a saját sejtek 
génkészletébe beépülve látenssé vá-
lik, tehát gyakorlatilag láthatatlan, 
de ezekben az esetekben is pár éven 
belül számítani lehet a vírus aktivi-
zálódására. 
Mikor gyanakodhatunk leukózis fertő-
zésre a cicánknál?

- láz, gyengeség, fogyás, kötőhártya 
gyulladás, felső légúti tünetek „nát-
ha”, nyirokcsomó megnagyobbodás, 
ínygyulladás, bőrgyulladás esetén. 
Vérvizsgálattal van esélyünk kimu-
tatni a konkrét kórókozót, de az ese-
tek 10-20 %-ában a tesztek tévesen 
negatív eredményt hoznak, a vírus 
biológiai sokszínűsége miatt, ilyenkor 
javasolt később megismételni a vizs-
gálatot. 
Bár a lebetegedett cicusért nagyon 
sok mindent tehetünk, vitaminokkal 
támogathatjuk a szervezetet, infúzió-
val, vagy akár speciális fehérjékkel is 
védekezhetünk a vírus ellen, garantált 
gyógyulást hozó gyógyszer még nincs. 
Ezért fontos a megelőzésre helyezni a 
hangsúlyt, javasolt ivartalanítani a ci-
cusokat, leukózis ellen is beoltani őket 
évente, és ha lehetséges, korlátozni a 
mozgásukat, hogy minél kevésbé ta-
lálkozhassanak „kóbor” macskákkal. 

Dr. Sükösd László

Dunaharaszti cég keres építőipar-
ban jártas szerkezetlakatos illetve villanyszerelő 
munkatársakat országosan végzendő kivitelezési 
feladatokhoz. 
A munkavégzés tetőn, magasban történik. Olyan 
kollégák jelentkezését várjuk, akik Dunaharasz-
tiban, vagy a környéken laknak és a cégünk du-
naharaszti telephelyére történő bejárást meg 
tudják oldani. 
Jelentkezésüket szakmai önéletrajz megküldésé-
vel a 
marton.gabriella@aco.hu e-mail címen várjuk.
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sA macskák leukémiája, 
FELV vírus fertőzése
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2014. áprilisi újszülöttek

Perlei Dorka              04.14
Lajkó Lara              04.16
Schubert Eszter Júlia     04.05
Győri-Fixl Anna           04.14
Zsemberi Anett Eszter     04.23
Farkas Viktória Szonja    04.30
Mató Dorina Ella          04.15
Perényi Marcell          04.28
Kajári Zénó           04.01
Csomós András       04.15
Mikó Zente László      04.15
Tóth Viola        04.01
Süket Regina       04.03
Kékesi-Dér Szófia       04.11
Csányi Tamás       04.14
Csányi Róbert             04.14
Köberling Ádám      04.27
Kertész Adél       04.04
Szabad Botond      04.24
Somogyi Balázs      04.17
Kököny Krisztián         04.22
  

2014. április hónapban 
elhunyt dunaharaszti 
lakosokneve és életkora:
 
Fördös Dezsőné élt 82 évet 
Gubacsi Árpádné élt 86 évet 
Hajdú Rezsőné élt 81 évet 
Horváth Ferencné élt 94 évet 
Horváth Lajosné élt 89 évet 
Hunya István élt 81 évet 
id. Muzsai József élt 74 évet 

(Januárban hunyt el )
Kátai Katalin élt 91 évet 
Kurucsai Imréné élt 84 évet 
Lakatos Károlyné élt 71 évet 
Lukács Miklós élt 91 évet 
Szabó István élt 81 évet 
Tofanyuk Milán élt 61 évet
Wágner László élt 49 évet 
Páll Kálmán élt 88 évet
Giczi János élt 55 évet
Kövesdi Gábor élt 58 évet
Bacsó János élt 68 évet

Közéleti hírek
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy te-
lefonszolgáltató váltás miatt 
a védőnők mobil telefonszáma 
megváltozott:
 
I. körzet:  Váczi Jánosné, Judit       

70/491-2366

II. körzet: Szatmári Judit                 

70/491-2368

III. körzet: Kissné Mózes Zita           

70/491-2396

IV. körzet: Weisz Anita                          

70/491-2367

V. körzet: Derda Sándorné, Zsuzsa          

70/491-2398

VI. körzet: Kindlingerné Fritz Teréz           

70/491-2397

VII. körzet: Dobosné Kulcsár Katalin        

70/491-2404

VIII. körzet: Hajdu-Balogh Tímea             

70/491-2365

Iskolavédőnő: Horváthné Véghseő Katalin 

(Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Baktay 

Ervin Gimnázium)  70/491-2399

Helyettes iskolavédőnők: Dobosné Kulcsár 

Katalin (Kőrösi Csoma Sándor Általános Is-

kola) 70/491-2404

Hajdu-Balogh Tímea (Hunyadi János Általá-

nos Iskola) 70/491-2365
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Hirdetésfelvétel: 
harasztilap@gmail.com 
telefon: +36 20 343 9772
Hirdetési árak
egész oldal: 95 000 Ft+Áfa, 
fél oldal: 50 000 Ft + Áfa, 
negyed oldal: 26 000 Ft + Áfa, 
nyolcad oldal: 10 000 Ft + Áfa
EGYEDI ÉS MENNYISÉGI 
KEDVEZMÉNYEK! 
KERESSE 
HIRDETÉSSZERVEZŐNKET!

 
Az orvossal tartott egészsé-
ges csecsemő és kisgyermek 
tanácsadás helyszíne megvál-
tozott. 2014.04.01-től a Fő 
út. 35.sz alatt tartják a házi 
gyermekorvosok egészséges 
rendelésüket.
 
A védőnői várandós és cse-
csemő tanácsadás változat-
lanul a Dózsa Gy. u. 24 sz. 
alatt marad. 
 
Dunaharaszti 8. sz. védőnői 
körzet védőnője: Hajdu-Ba-
logh Tímea (30/336-6264)
 

Teszteld 
a tudásod!

Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18 
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 23.
06-24/370-045
Hétfő-Péntek: 7.30-19.30 
Szombat-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

LIGET GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69. 
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-Szombat: 9-20
Vasárnap: 8-13

Mentők
RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004

SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁL-
LOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13. 
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT 
KÖZHASZNÚ KFT.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni 
kell; a beszélgetések hangrögzítésre 
kerülnek.)

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs 

Rendelési idő: 
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig 
Hétvégén és munkaszüneti napon: 
éjjel-nappal
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Szakorvosi 
Rendelőintézet 
Szigetszentmiklós
telefonos 
elérhetőségei

Központi számok:                       

06-24-406-012                              
06-24-404-080                              
06-24-406-010              
06-24-406-013 
06-24-406-014 
06-24-485-353 
06-24-385-756 

Porta, betegfelvétel:

06-24-524-120
06-24-524-165
06-24-524-166

A szakrendelések
közvetlenül 
hívható 
telefonszámait 
az 1. sz. táblázat 
tartalmazza
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A zöldborsó – meglehet – az egyik 
legközönségesebb zöldségfélénk. Igen 
jól tűri a fagyasztást is, így aztán 
egész évben gyakran kerül belőle az 
asztalra leves, főzelék vagy párolt kö-
ret formájában. 
De azért borsóból is a friss az igazi! 
Sokak számára ugyan macerás dolog, 
én azonban mindig is szerettem bor-
sót fejteni, és a gyerekek is élvezettel 
segítettek benne. Kedvcsinálóként 
közreadnám, hogy a legendás francia 
mesterszakács, Paul Bocuse mit tud 
kihozni ebből a zöldségből. A lassan 
kilencvenedik életéve felé közeledő, 
ám mindmáig talán a legnagyobb 
hírnévnek örvendő konyhaművészről 
azért nem árt tudni, hogy a Michelin 
csillagok és egyéb kitüntetések mellé 
még a francia becsületrendet is meg-
kapta és az évszázad szakácsának 
választották. Tanítványai között is 
gyakori a sokcsillagos, híres séf, de 
nevével fémjelzik a világ talán leg-
nagyobb presztízsű szakácsversenyét 
is. Amellett hogy tudatosan csökken-
tette kreációi kalóriatartalmát, leg-
nagyobb hangsúlyt az alapanyagok 
frissességére és minőségére fektette. 
Legenda ide vagy oda, amikor elő-
ször találkoztam ezzel a recepttel 
nem igen hittem benne, hogy az a 
sok bohóckodás az étel elkészítése 
körül majd ízben is mérhető ered-
ménnyel jár. 
Koranyár van, érik a borsó, az új-
hagyma – úgyhogy minden feltétel 
adott a recept kipróbálásához, hisz 
a magyar borsó ízében nem marad el 
a francia mögött. Le lehet tesztelni, 
jogos volt-e szkeptikusságom. De a 
próba csak úgy ér valamit, ha pon-
tosan követjük a mester utasításait!

Bocuse-nél ez a fogás előétel egy 
menüben, de szerintem annyira lehe-
tünk kreatívak, hogy azzal és úgy fo-
gyasztjuk, amit kedvünk és ízlésünk 
kíván.

Schwarz Volker

Francia borsó 

1 kg zsenge, friss zöldborsó
2 kisebb fej saláta, (csak a sárga kö-
zepe)
4-5 kis fej, új főzőhagyma
Tengeri só, frissen őrölt bors
2 evőkanál cukor
2 evőkanál vaj

A salátát negyedekbe vágjuk és egy 
közepes lábosba tesszük. A tetejére 
öntjük a megpucolt borsót, arra meg 
a félbevágott (vagy szintén negyedelt) 
hagymafejeket. Sózzuk, borsozzuk, 
megszórjuk a cukorral és még a vajat 
is hozzáadjuk. Ezután egy éjszakán 
át a hűtőben pihen az étel – ezt a 
lépést nem szabad kihagyni! Másnap 
már csak annyi dolgunk van, hogy 
egy vízzel telt tányérral lefedve – tu-
dom, furcsa, de ezt kéri a recept, 
nem fedőt - 20 percig közepes tűzön 
pároljuk.

HARASZTI
Pure

Baráti üdvözlettel, 2014. május
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Selyem

"Minden történetnek zenéje 
van. Ennek fehér zenéje. Ez fon-
tos, mert a fehér zene különös 
muzsika, időnkint zavarba ejtő: 
halkan szól, és lassan kell tán-
colni rá. Ha jól játsszák, olyan, 
mintha a csönd szólna, s akik 
szépen táncolják, úgy tűnik, 
meg sem mozdulnak. Átkozottul 
nehéz a fehér muzsika. Sok hoz-
záfűznivalóm nincs. Talán jobb, 
ha tisztázom még, hogy tizenki-
lencedik századi történetről van 
szó: fontos, hogy senki se várjon 
repülőgépeket, mosóautomatá-
kat és pszichiátereket."

Jó szívvel ajánlom 
Alessandro Baricco Selyem című 
könyvét. Az író 1958-ban született 
Torinóban. 

MÁJUSTÓL MINDEN NAP várjuk a gyerekeket kajakozni 
16 órától (szombaton 9 órától)!
Edző: Rákóczi László
EVEZÉS pedig a szokásos kedd, pénteki napokon 16-18-ig
CSÓNAK BÉRLÉS hétvégeken 10-18-ig

DMTK 
EVEZŐSÖK

Koszta József: Muskátlis kislány című képét nézem. A festő a szá-
zadelőn alkotott és az alföldi, kemény paraszti élet kiváló ismerője 
és ábrázolója volt. Ő maga is egy Szentes melletti tanyán, a világ-
tól visszahúzódva, magányosan dolgozott és festette az őt körülve-
vő világot. Szuggesztív drámai erejű, sajátosan darabos, földközeli 
stílusával Munkácsy Mihály eszmeiségének öntörvényű folytató-
jaként, jellemzően tájakat, életképeket, portrékat festett. Ez a 
kép is egy portré. Egy ünneplőbe öltözött kislány külső és belső 
világának szuggesztív megjelenítése. A kép hangulatát meghatá-
rozzák a Kosztára jellemző sötét háttérből kiugró világos színek 
és a fény-árnyék hatás keltette drámai erő. Ez a stílus egyébként 
olyan expresszív realista erőt kölcsönöz a képnek, mely magával 
ragadja a szemlélőt. 
De ennek az alkotásnak az ereje, zsenialítása nem itt keresendő! 
Nézzék a kislány arcát, a szemeit. Koszta azt a pillanatot ragadja 
meg, amikor a gyermek elréved. Látszólag kifele néz, de valójában 
befelé lát. Abban a csodálatos álomvilágban kalandozik melyet 
a gyermeki rajzokat kutató szakirodalom osztatlan szent időnek 
nevez. A kislány átszellemült arca, kerekre nyílt szemei zseniálisan 
mutatják, hogy egy másik világban jár, agyában ennek a másik 
világnak a filmkockái peregnek. Puha, laza testtartása is arról ta-
núskodik, mennyire átjárja ez az élmény. Apró kezecskéi finoman 
ölelik a virágcserepet… és itt egy szimbolikus elem, a virág. Ez az 
imént osztatlan szent időnek nevezett belső csoda, a muskátliban 
manifesztálódik, ölt testet. A virág egyetlen harsogó piros folt-
ként tündöklik a kép epicentrumában megjelenítve a kicsi ember 
lelkiséget. A virág, amit feltétel nélkül, őszintén szeretünk, mert 
egyszerűen csak szép. Szép, mint a gyermek.
Izgalmas kérdés, ha Koszta ma festené ezt a képet, milyen lenne? 
Valószínű a kislány arca ugyanezt az átszellemült belső világot 
mutatná, de virág lenne-e a kezében?
A kép a Magyar Nemzeti Galériában látható.
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