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Március 15. képekben

„Életből életbe”
Csorba Győző a méltatlanul mellőzött volt pécsi, Kossuth 
Díjas költő egy verse jut eszembe a tavasz i ünnepek idején. 
Bár maga nem volt hitbuzgalmi költő, ez élet nagy kérdéseit 
sokszor feszegette. Mint minden létezése felől gondolkodó em-
bert izgatták a nagy sorskérdések. Honnan 
jövünk és hová megyünk? Ez nem csak a filozófusok, a költők 
kérdései, hanem a mindannyiunk kérdései. Tudom, nem min-
dennap tesszük fel ezeket a kérdéseket, de az életünk kitün-
tetett pillanataiban bizony előjönnek.  Százezrek rettegnek 
a félelmetes diagnózistól, legalább ennyien szenvednek sze-
retteik elvesztésétől. A kérdés, amikor hogyan tovább.    A 
Költő tovább megy, nagy összefüggések után kutat. A végső 
dolgok felismerése az evangélium igazsága. Krisztus megváltó 

működése, kereszthála, majd feltámadása jel a világ számára. 
A szenvedés, halál miértje oly sokszor misztérium, titok, mint 
ahogy a feloldása is, van krízis, sírás, szenvedés, de van vigasz-
talás is. Az érzékszervek által fel nem fogható valóság életté, 
reménnyé formálódik a hit, az Isten-bizalom megélése révén. 
Nem véletlen, hogy az Egyház első ünnepe a Húsvét, a feltá-
madás volt. A hideg racionalitáson győzött a tapasztalat. A 
tanítványok találkoztak a feltámadott Mesterrel, és ez olyan 
erőt adott nekik, hogy a keresztényüldözések idején még a 
halált is vállalták érte. Megértették Pál apostol szavát, Krisz-
tusban a töredékest felváltja a teljesség. Az elvetett búzaszem 
meghal, de életre támad. Nagy és szép titok ez. Áldott ünne-
pet kívánok!                                                Varsányi Ferenc
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Laffert programok
Igazán családias körben, de remek 
hangulatban került sor Laci bácsi 
mesedélutánjára. Baranyi László, a 
nyolcvannyolcadik életévében járó 
színművész – egykori ötvenhatos 
nemzetőr, Zugló díszpolgára – kedé-
lyes versikékkel és mesékkel szóra-
koztatta a maroknyi, de annál lelke-
sebb közönséget.
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Munkatársaink virággal, a Laffert 
kávézó pedig koktéllal köszöntötte 
a nőnapi koncert hölgyvendégeit. 
Ezúttal a Magyar Virtuózok Kama-
razenekar által meghívott vendég-
művészek – egy alkalmi fúvósötös 
tagjai - léptek fel a bérletes sorozat 
előadásán. A hangversenyen a klasz-
szikus darabok mellett könnyedebb 
melódiák is felcsendültek, hozzájá-
rulva az egyre kellemesebbé váló ta-
vaszi hangulathoz.

Ahogyan a tél vége a zene jegyében 
telt, úgy a vers és a képzőművészet 
tölti ki az áprilist. A hónap elején 
– 9-én délután – két énekes színész-
nő, Papadimitriu Athina és Xantus 
Barbara közös, könnyed zenés-be-
szélgetős műsorával ünnepeljük meg 
a Magyar Költészet Napját.

Másnap ef Zámbó István szentendrei 
festőművész kiállítását nyitja meg 
Rockenbauer Zoltán művészettörté-
nész, korábban a magyar kulturális 
örökség minisztere az emeleti műte-
remgalériában. A megnyitón gitáron 
közreműködik Komjáti Áron, a Ze-
neiskola művész-tanára.

A hónap derekán ismét a Kúria ad 
helyt a Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola által szervezett városi 
szavalóversenynek, ahova reméljük, 
nagy számban érkeznek a haraszti 
iskolák diákjai.

A „Vasárnapi muzsika” bérletes so-
rozat áprilisi előadása technikai okok 
miatt elmarad, azt a tervek szerint 
május 31-én fogjuk bepótolni, de 
még ez előtt sor kerül egy másik 
hangversenyre a Magyar Virtuózok 
sorozatában. Május 3-án, anyák nap-
ja alkalmából Faludi Judit Liszt-dí-
jas csellóművész önálló műsorával 
köszöntjük az édesanyákat: a hang-
versenyen népszerű klasszikus meló-
diák, filmzenék, musicalek hangza-
nak majd el.

És egy kis májusi előretekintésként 
még megemlíthetjük a Nádor Egye-
sülettel közösen szervezett – már ha-
gyományos – családi délutánt május 
17-én, melyen remélhetőleg már a 
teraszon tudjuk megrendezni a Sebő 
együttes koncertjét és bemutató 
táncház műsorát.

Vendégünk volt Laár András. Másfél órába 
sűrített zene, humor, bölcselet; egyedi előa-
dásban. S, hogy bábu-e a művész, vidám 
vagy komoly ember? Mind megtudhatták 
azok a nézők, akik velünk voltak ezen a 
március végi estén.
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[Visszatekintő. 2015. március 23-án tar-
tott rendkívüli ülésén a képviselő-testület 
közbeszerzési eljárásokban hirdetett győz-
teseket. Az önkormányzat működtetésé-
ben álló intézmények takarítási felada-
tait a Top-Cleaning Kft. végezheti majd, 
2,048 millió forint+ÁFA/hó ellenében. A 
település-fejlesztési koncepciót, -stratégi-
át, a település-szerkezeti tervet és a helyi 
építési szabályzatot az Urban-Lis Stúdió 
Kft. készítheti el, 13,8 millió forint+Á-
FA értékben. A szelektív hulladékgyűjtő 
edényeket – 16.000 darabot – pedig az 
Unischo Kft. szállíthatja majd, 86,72 mil-
lió forintért, erre uniós pályázaton nyert 
pénzt használ fel az önkormányzat.
A testület arról is döntött, hogy a Vásár-
helyi Pál utca aszfaltburkolattal történő 
ellátásának fedezetét, 36 millió forintot a 
költségvetésben megteremti.]

Az ülés kezdetén napirend előtt felszó-
lalásában Hajdu Zsolt Fényes Istvánt, a 
városfejlesztési bizottság elnökét kérdez-
te a Vásárhelyi Pál utcával kapcsolatos 
döntésről. Korábban megegyezés volt az 
útépítések sorrendjével kapcsolatban, és 
most hirtelen előtérbe került a Vásárhelyi 
utca. Egyetért ennek megépítésével, de 
a Duna utca sokkal rosszabb állapotban 
van. Dr. Szalay László jelezte, hogy ő tet-
te az előterjesztést Knapp Tibor és Ger-
ber Ferenc kérésére. Kell a sorrend, de a 
Vásárhelyi utca abban is elöl szerepelne. 
Ehhez Fényes István hozzátette, hogy a 
bizottságban vita volt, és ő személy sze-
rint nem biztos benne, hogy ez a helyes 
megoldás. Ő is a sorrendiség mellett van, 
de a testület többsége támogatta a Vásár-
helyi utca előrehozatalát. Pethő Zoltán 
jegyző elmondta, hogy időközben megje-
lent a csatorna parti iskola közbeszerzési 
felhívása. Az önkormányzat vállalta, hogy 
az odavezető utcákat megépíti. A közbe-
szerzési ütemtervet most kell elfogadni, 
hogy működni tudjunk, és ebben az út-
építéseknek is szerepelni kell. 
Fényes István is szót kért napirend előtt, 
és az iskolaépítéssel kapcsolatban vetette 
fel, hogy nem szűk-e a hátralévő idő? A 
polgármester leszögezte, hogy ez egy ki-
emelt kormányzati beruházás, amiben mi 
partnerként veszünk részt, a közbeszer-
zést sem mi bonyolítjuk. A jegyző hoz-
zátette, hogy a hivatal elvégezte a rá eső 
feladatokat. 5 hónap van a kivitelezésre, 
ebbe bele kell férni, az önkormányzat fele 
ennyi idő alatt is le tudott bonyolítani két 
intézménybővítést a korábbi évben. 

Dr. Szalay László polgármester ezt kö-
vetően beszámolt az előző ülés óta eltelt 
időszak legfontosabb történéseiről:
1. Megkezdődött a Damjanich utcai orvo-
si rendelő váróhelyiségének felújítása. A 
kivitelezési munkák tervezett befejezése 
2015. május 6.
2. A korábban a beázások miatt veszélyes-
sé vált Hunyadi János Általános Iskola 
étkező mennyezete felett, hogy a további 
beázásokat megszüntessük, lecseréltettük 
a teljes tetőfelület fedését és új csapadék-
víz elvezető rendszert építtettünk ki. 
3. A csatorna parti kollégium 10 tanter-
mes iskolává történő átalakításának nyílt 
közbeszerzési eljárását elindította a Nem-
zeti Sportközpontok. A pályázatot kivett 
kivitelezőknek a helyszín bemutatása - 
helyszíni bejárás keretében - 2015. április 
2-án lesz. 
4. Megkezdődött a napelemek telepítése 
a Hétszínvirág Óvoda és a Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola épületére. A 
helyszíni munkák a húsvét utáni héten 
kezdődnek meg a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában először. 
5. Megkezdődött a város külterületein az 
illegálisan lerakott hulladékok összegyűj-
tése és elszállítása, többek között a Du-
na-Tisza csatorna partján, az 51-es főút 
környezetében, a Dunaharaszti és Tak-
sony közötti erdő területén és a Némedi 
úttól a kiskertekhez vezető földutak men-
tén.
6. A Város finanszírozásában lezajlott a 
hetedik osztályos fiúk körében a HPV el-
leni védekezést szolgáló oltássorozat első 
szakasza. Ugyanakkor megkezdődött az 
óvodákban az iskolába készülő nagycso-
portos gyerekek látás-, hallás-, és ortopé-
diai szűrővizsgálata, amit az önkormány-
zat megbízásából szakorvosok végeznek 
el.
7. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolá-
nak 353.000,- Ft pályázati önrészt bizto-
sított a polgármester saját tartalékából új 
számítástechnikai eszközök beszerzésére, 
mivel a KLIK nem nyújtott erre fedeze-
tet.
8. Az Országos Választási Iroda Pénzügyi 
Főosztálya teljes körű ellenőrzést tartott 
a választási költségek felhasználása és 
elszámolása tekintetében. Az ellenőrzés 
összegző jegyzőkönyvében megállapításra 
került, hogy a jogszabályi előírások sze-
rint történt minden és az elszámolások is 
kifogástalanok.
9. Ellenőrizték a Területi Gondozási Köz-
pont gazdálkodását és szabályzatrendsze-

rét, itt is mindent rendben találtak.
A képviselők lefolytatták az előző év gaz-
dálkodásáról szóló zárszámadási rendelet 
vitáját. A polgármester idézett a könyv-
vizsgálói jelentésből, amely mindent 
rendben talált. A célok teljesültek, Kü-
csön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke 
megjegyezte, 2014-ben sikeres gazdasági 
évet zárt az önkormányzat. 
A 2015. évi közbeszerzési ütemterv tár-
gyalásakor Andrásik Sándor kért szót, 
jelezve, hogy több száz pályázaton vett 
már részt a cégeivel, és nem érti, hogy 
az önkormányzat pályázatai miért meghí-
vásosak, hirdetmény nélküliek, miért nem 
nyíltak? Szerinte 20%-ot lehetne megta-
karítani, és a jelenlegi szisztéma vissza-
élésekre is lehetőséget ad, ezért gondoljuk 
át. Dr. Szalay László és Pethő Zoltán is 
leszögezte, hogy nincsenek visszaélések. 
Nem a jegyző, nem a testület, nem a hiva-
tal dönti el, hogy milyen eljárásokat kell 
kiírni, az értékhatárok szerinti eljárásokat 
a mindenkori költségvetési törvény hatá-
rozza meg. Nagyobb volumenű (pl. Fő út) 
beruházások esetén nyílt, sőt, a hitelfel-
vételnél nemzetközi nyílt volt az eljárás. 
És nem biztos, hogy ettől olcsóbb lesz 
az adott projekt, erre példa a szelektív 
gyűjtőedények beszerzése, ahol a második 
körben 25 millióval olcsóbb ajánlat jött 
és nyert. A nyílt eljárású, állami beruhá-
zású P+R parkoló építés egységárai jóval 
nagyobbak, mint az önkormányzat ha-
sonló projektjei esetében. Ugynakkor az 
alvállalkozók 80%-a haraszti illetőségű, ez 
komoly eredmény. A polgármester hozzá-
tette, hogy van az Állami Számvevőszék-
nek egy programja a közbeszerzések vizs-
gálatára, ebben Dunaharaszti önkéntesen 
vesz részt, immár 4 éve. De vizsgál minket 
az NFÜ, a KEHI, a NAV, stb. A hivatal 
szakértőiből állnak a bíráló bizottságok, 
olcsóság és minőség a fontos, semmi más. 
A közbeszerzési törvény alapján járunk 
el, azt pedig az Országgyűlés hozta meg. 
Andrásik Sándor jelezte, hogy nem tag-
ja a szakbizottságoknak, ezért kevés az 
információja. Pethő Zoltán felajánlotta, 
hogy készít egy anyagot számára, ebben 
benne lesz az önkormányzat – egyébként 
nyilvános, elérhető – közbeszerzési sza-
bályzata is. A bizottsági üléseken is bár-
mikor részt vehet. Amúgy még a műszaki 
ellenőrzést is megpályáztatjuk. 
A testület az ütemtervet elfogadta, az-
zal a Knapp Tibor által jelzett technikai 
kiegészítéssel, hogy itt is nevesítve lett a 
Vásárhelyi utca megépítése.

2015. március 30-i Képviselő-testületi ülés
Dunaharaszti - 2015. március6
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Április 2. világszerte az Autizmus világnapja. Ebből az alka-
lomból számos híres épületet és természeti kincset világíta-
nak kékre az autistákért dolgozó szervezetek. Magyarorszá-
gon pl a Parlament kupolája kék április másodikán, külföldön 
többek között az Empire State Building és a Niagara vízesés 
is kék ezen a napon.
Az autizmus egy olyan teljes személyiséget átható fejlődési 
zavar, mely az egészen enyhe szociális problémáktól a súlyos 
fogyatékosságig bármilyen formát ölthet. Ezt az állapotot 
csak a negyvenes évek eleje óta ismerjük, ezért világszerte 
nagyon kevés ismeret áll az autista emberek, családjaik és a 
társadalom rendelkezésére az autizmusról.
Szerencsére az egyik legintenzívebben kutatott terület is az 
autizmus világa, így ismereteink folyamatosan gyarapodnak.  
Ezeket az ismereteket azonban terjeszteni kell azért, hogy 
az autizmussal kapcsolatos félelmeket, sztereotípiákat elosz-
lassuk, illetve azért, hogy az autista emberek és családjaik 
életminőségét javítsuk.
Sok más szervezethez hasonlóan erre vállalkozott a dunaha-
raszti székhelyű Mozaik Egyesület, melyet 2011 – ben alapí-
tottak autista gyermekek szülei és az őket kísérő szakembe-
rek. 
Az egyesület szülőtréningekkel, szülőklubokkal áll a családok 
rendelkezésére, illetve információs centrumot és segítő szülő-
csoportot is üzemeltet.
A szülőtréningek keretében kiscsoportos, két napos interaktív 
foglalkozások keretében járják körül a résztvevők az autizmus 
témáját, vagy jogi és önérvényesítéssel kapcsolatos ismerete-
ket szereznek, vagy az autista gyermek testvérének helyzeté-
vel kapcsolatban kapnak hasznos információkat.
A segítő szülők olyan érdekvédelemben és autizmusban kép-
zett szülők, maguk is nevelnek autista gyermeket, ők saját ta-
pasztalataikat osztják meg a hozzájuk fordulókkal. Az egye-
sület információs centruma intézmény kereséssel, terápiákkal, 
juttatások igénylésével kapcsolatban nyújt tájékoztatást a 
hozzá forduló szülőknek és szakembereknek.
Az egyesület programjairól és szolgáltatásairól további infor-
máció található a Mozaik honlapján, 
http://mozaikegy.wix.com/mozaikegyesulet Facebook olda-
lán https://www.facebook.com/home.php  és a 70/424 8688 
telefonszámon. 
A Mozaik Egyesület programjai a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásával valósulnak meg.

Mozaik Egyesület, 
hogy összeálljon a kép

A testület megszavazta a Baktay tér rendezéséről szóló 
javaslatot, a belső ellenőrzési jelentést, majd rátért a 
rendőrség munkájáról szóló beszámoló megtárgyalásá-
ra.
Dr. Csipler Norbert alezredes, rendőrkapitány szóbeli 
kiegészítésében jelezte, hogy a célok – látható rendőr-
ség, önálló őrs, csökkenő számú bűncslekmények – tel-
jesültek. Eredményes évet zártak, a felderítési mutató 
54%-ra nőtt. 
Dunaharasztin stagnált a bűncselekmények száma. A 
gépkocsilopások száma csökkent, a gépkocsifeltöréseké 
nőtt. A lakásbetörések, rablások száma is csökkent, a 
közterületeken besegített a Készenléti Rendőrség is. 
Fokozottak a közúti ellenőrzések, a rendőrök túlórákat 
is adnak, részben az önkormányzat jóvoltából. A kollé-
gák nagyon leterheltek, megy az iskolarendőr-program 
is. A közúti balesetek száma is nőtt. Több kolléga tá-
vozott, de érkezik két szakközépiskolás rendőr, és júni-
usig még egy kollégát szeretne felvenni. Megköszönte 
mind a testület, mind a polgármester támogatását. 
Fényes István az állománytáblára és a valós létszámra 
kérdezett rá, miközben jelezte, hogy a térfigyelő kame-
rák ügyében is sokat segített a város. Kücsön Sándor 
is jelezte, hogy a Pénzügyi Bizottság nem fogadta el a 
beszámolót (ő maga megszavazza majd), változásokat 
szeretnének, főleg a létszámban. A kapitány elmond-
ta, 20 fő van az állománytáblában, de jelenleg 17 fő 
a létszám. Nem örül a bizottsági állásfoglalásnak, de 
üzenetértékűnek tartja. A rendőrök becsülettel, tisz-
tességgel teszik a dolgukat. Kutyás szolgálat is van 
már, bűnügyes kolléga is került az őrsre. Drscsákné 
Kerekes Gabriella kérdésére elmondta, hogy sok az 
ittas vezető, ezért több lesz a közúti ellenőrzés és a 
sebességmérés is. 
A testület végül azzal a kiegészítéssel fogadta el a be-
számolót és a rendőrséggel a 2015. évre szóló megál-
lapodás tervezetét, hogy a hiányzó létszám pótlását 
kérik a megyei rendőrfőkapitánytól. 
A testület elfogadta a peres ügyekről szóló beszámolót, 
a pénzügyi (Kücsön Sándor elnök külön megköszönte 
a jegyző és a hivatal segítségét) és a városfejlesztési 
bizottságok beszámolóit. 
A képviselő-testület egyhangú szavazással Doleszák 
Jánosnét újabb 5 évre megbízta a Városi Bölcsőde 
vezetésével. Itt Horváth Jenő, a szakbizottság elnöke 
jelezte, hogy a jelöltet meghallgatták, és egyértelműen 
támogatják, eddigi munkáját elismerik. 
A testület titkos szavazással Karl Józsefet és Kücsön 
Sándort megválasztotta a DHRV Kft. felügyelő bizott-
sága tagjának. Knapp Tibor kérdésére dr. Szalay Lász-
ló elmondta, hogy van végre esély a társaság törvényes 
működésének helyreállítására, amire nagy szükség len-
ne, mert a kintlévőségek nagyok, és tartozás is van. 
Ez, ahogy eddig sem, nem az önkormányzaton múlik, 
hanem a másik félen. 
A testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját, majd 
Hajdu Zsolt tájékoztatta arról a nyilvánosságot, hogy 
a civil szervezetek pályázatának kiírása megjelent a 
városi honlapon.
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Egészségnap
Iskolánkban 2015.02.13-án került megren-
dezésre az Egészségnap, melyre a GYERE 
(Gyermekek Egészsége) alapítványtól kap-
tunk segítséget. Rengeteg program állt a 
diákok rendelkezésére, melyek az egészséges 
életmóddal voltak kapcsolatosak. Volt kö-
zöttük előadás, játék, mozgás és műveltségi 
feladat is; emellett vérnyomás- és vércukor-
szint mérésre is vártuk a tanulókat a nap 
folyamán.
A diákok számára fakultatív tevékenységek 
is kínálkoztak, amelyek igen szórakoztató-
nak ígérkeztek; mindenkinek volt egy sza-
bad órája, melyben kedvére válogathatott a 
programlehetőségek közül. Ilyen volt a salsa 
alapoktatás, a jóga, az elsősegélynyújtás és 
újraélesztés bemutató, a pingpongverseny, 
táncszőnyeg, az agytorna/ játékszoba, va-
lamint egy érdekes előadás, melynek címe: 
„Lányok, nők, csajok- érdekességek a gyen-
gébbik nemről”. A GYERE program jóvol-

tából mindemellett minden diák és tanár 
ingyen kóstolhatott finomabbnál finomabb 
salátákat aznap, Galambos Ágnes tanárnő 
pedig egy nagyon izgalmas lehetőséget kínált 
fel azzal, hogy kangoo edzést tartott az ösz-
szes osztály számára, melyet mindenki felet-
tébb élvezett. 
A nap végét egy dalversennyel zártuk, ami-
nek témája szintén az egészség volt. Minden 
osztály húzott egy zenei műfajt, melyben 
meg kellett közösen írniuk a dalukat. A szö-
veg első sora pedig egységesen így hangzott: 
„Hej, ha én alma volnék”. Így többek között 
sor került rap, opera, gyerekdal, mulatós, 
disco, metal, musical előadásra is.
Összességében mindenki remekül érezte 
magát, és ezért nagyon hálásak vagyunk a 
GYERE alapítvány résztvevőinek, valamint 
a DÖK munkájának.

Singer Anna 10. a

A lassan hagyománnyá váló, 
minden évben megrendezésre ke-
rülő „Ki mit tud?” rendezvényt 
az iskola a február 27-ei pénteki 
délutánon szervezte meg a Jó-
zsef Atilla Művelődési Házban. 
Ahogy a gimnázium épületét, a 
programot is megosztottuk a Ze-
neiskola tanáraival, diákjaival. A 
közel 30 produkcióból ők is ki-
vették a részüket. Hallhattunk 
bolgár népi táncokat ütőhang-
szereken megszólalni, klarinét, 
fuvola bemutatót, orosz és ír 
népdalokat a zeneiskola kisebb 
és nagyobb növendékeitől. 
A „Ki mit tud?” célja a sokszínű 
tehetség bemutatása az iskola 
és a város előtt, ugyanis a prog-
ramra bárki szabadon ellátogat-
hatott: az iskola diákjai mellett 
szülők és barátok töltötték meg 
a termet. A két órás műsorban 
szerepeltek egyéni és csopor-
tos fellépők is, versek, ének- és 
táncprodukciók. Barátok alapí-
tottak zenekart, egész osztályok, 
tanárok táncoltak, énekeltek. 
A fellépők hetek óta készültek, 
ami meg is hozta gyümölcsét: a 
Baktay Ervin Gimnázium egy si-
keres, jól szervezett és mindenki 
számára szórakoztató programot 
tudhat maga mögött.

Csobolyó Gabriella 9. a
DÖK elnök

„Ki mit tud?”

A 21. század embere az információ korának embere – ezt ma már mindenki tudja, vagy, ha nem 
is tudatosul, de mindenki „élvezi és szenvedi” ennek előnyeit ill. hátrányait. Természetesen akkor 
tudjuk élvezni a lehetőségeinket, ha megtanuljuk értelmesen használni, és mi uralkodunk felette és 
nem hagyjuk, hogy –jelen esetben- az információ végtelen óceánja elnyeljen bennünket.
E néhány bevezető gondolat után következzen a köszönet: idén, a szokásos, a gimnázium iskolai 
könyvtárában tartott könyvtárhasználati órák mellett a Dunaharaszti Városi Könyvtárba is el-
látogathattunk diákjainkkal. Kedves fogadtatásban volt részünk, mind a 22 alkalommal. Tóth 
Marianna, a DVK igazgató-helyettese ismertette az intézményt, az olvasók számára igénybe ve-
hető szolgáltatásokat. Diákjainknak lehetőség nyílt arra is, hogy maguk barangoljanak a könyvek 
között, ismerkedjenek az állománnyal, sőt egyes osztályokban kis feladatlapot is kaptak diákjaink. 
Visszatérve az iskolába megismerkedtünk a DVK honlapjával is. Nagyon reméljük, hogy ezek után 
sok diákunk az iskolai könyvtár mellett egyre többször betér majd a Városiba is, akárcsak netezni, 
vagy „csak” a kézikönyvtárban tanulni, a legújabb folyóiratokat lapozgatni…
De térjünk még vissza egy rövid hír erejéig a gimnázium Aditi Könyvtárába: idén is bővült Nagy 
Könyvünk. Himnuszunk születésnapjára idén az osztályaink a Szellemi kulturális örökség listájá-
nak ill. a Jó gyakorlatok regiszterének egy-egy elemét jelenítették meg. Ez már az ötödik évünk, 
az előző években „a legnagyobb magyarról”, Széchenyi Istvánról, a Prima Primissima kitüntetett-
jeiről, Baktay Ervinről és más Indiában járt magyarokról, ill. magyar városok híres szülötteiről 
készítették az osztályok a nagy, A1-es lapjaikat. Bár Nagy Könyvünk már olyan nehézzé lett, hogy 
két ember kell a mozgatásához, reméljük, jövőre is írhatjuk tovább lapjait…                                          
                                          Tolnainé Korcz Ilona, a BEG Aditi Könyvtárának könyvtárostanára

Séta könyvtárból könyvtárba, 
valamint a Nagy Könyvről
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A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola a 2014-2015-ös tanévben is megszervezte „ Di-
gi-Koopé” nevű matematikaversenyét a szigetszentmiklósi 
tankerület 3. évfolyamos tanulói részére. 
A verseny két részből állt. A tanulók csoportban, majd 
egyénileg is megmérettettek.
Az iskolánkat képviselő tanulók ebben az évben az I. helye-
zést szerezték meg.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak!

Március van, közeledik az első osztályosok beiratko-
zása.  Nagy az izgalom a szülők és gyerekek körében, 
hiszen szeptembertől sok minden megváltozik a csa-
ládok életében. Az iskolai élet új feladatokat jelent; 
bizonyos fokú önállóságot, felelősségtudatot vár el a 
tanulóktól. Kevesebb a játék, több a tanulás; nem kell 
délután aludni, de házi feladat van...
Március 18-án sok-sok kis óvodás látogatott el hoz-
zánk a Hétszínvirág Óvodából. Ismerkedtek az épü-
lettel, osztálytermekkel, iskolatáskával. Összehason-
lították a termek berendezését, felszerelési tárgyait 
az óvodai csoportszobával. Az elsős tanítók nagy sze-
retettel fogadták őket. Kati néni számolgatott, Vera 
néni mondókázott az ovisokkal. Egy kis frissítő után 
kimentünk az udvarra, ahol volt lehetőségük hintáz-
ni, mászni, futkározni. Bekukkantottunk a sportcsar-
nokba is. Sajnos az óvoda messze van tőlünk, hosszú 
séta várt még ebéd előtt az ovisokra. Reméljük, azért 
megérte a fáradtság, jól érezték magukat nálunk; ke-
vesebb félelemmel, bizonytalansággal jönnek majd az 
iskolába. 
                                             Komáromi Katalin

Az idén február 
17-én rendeztük 
meg hagyomá-
nyos alsós városi 
váltóversenyün-
ket. Az előzetesen 
elküldött feladat-
sorok segítették 
az alapos felké-
szülést. Az évfo-
lyamonként 10-10 
fős csapatok és 
a csereemberek 
felkészülten vág-
tak neki a meg-
mérettetésnek. 
Nagyon izgalmas 
és jó hangulatú 
versengés alakult 
ki a három iskola 
csemetéi között.  
Sok szurkoló is 
végigizgulta az 
eseményeket. A 
sportszerű meg-
mérettetés végén 
minden csapat 
az oklevél mellett 
egy kis sportszer-
rel lett gazda-
gabb. Természe-

tesen a megfáradt 
versenyzők egy 
kis üdítővel és sü-
tizéssel feltöltőd-
ve indultak haza. 
Köszönjük a 
gyermekek, vala-
mint az őket fel-
készítő és kísérő 
kollégák munká-
ját. Reméljük, 
jövőre ugyanígy 
elfogadják meghí-
vásunkat egy kis 
versengésre. 
Eredmények: 
1. évfolyam: 
I. helyezett: Du-
naharaszti Kőrösi 
Cs.S. Á. I.
II. helyezett: 
Dunaharaszti 
Hunyadi János 
N. N. Á. I.
III. helyezett: 
II. Rákóczi 
Ferenc Általános 
Iskola
2. évfolyam: 
I. helyezett: 
Dunaharaszti Kő-

rösi Cs.S. Á. I.
II. helyezett: 
Dunaharaszti 
Hunyadi János 
N. N. Á. I.
III. helyezett: 
II. Rákóczi 
Ferenc Általános 
Iskola
3. évfolyam: 
I. helyezett: Du-
naharaszti Kőrösi 
Cs.S. Á. I.
II. helyezett: II. 
Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola 
III. helyezett: 
Dunaharaszti 
Hunyadi János 
N. N. Á. I.
4. évfolyam:
I. helyezett: Du-
naharaszti Kőrösi 
Cs.S. Á. I.
II. helyezett: 
Dunaharaszti 
Hunyadi János 
N. N. Á. I.
III. helyezett: II. 
Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola
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DIGI-KOOPÉ

Óvodások 
az iskolában

Városi váltóverseny
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tő Babszem Jankó 
Művészeti és 
Képességfejlesztő Tanoda

„ Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leg-
hálásabb munka, ami a földünkön osztályrészül ju-
tott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre.”
2007 tavaszán nyitottam meg elsőként itt Dunaha-
rasztin családi napközinket. És most szintén gyer-
mekek számára nyitottuk meg a Babszem Jankó 
Művészeti és Képességfejlesztő Tanodát. Minden 
óvodás, és kisiskolás gyermeknek és szüleinek szeret-
ném ajánlani, hiszen gyermekeink fejlesztése tanítása 
tehetséggondozása igen nagy feladat számunkra. Le-
hetőséget kínálunk, művészeti, oktatási, kulturális, 
sport és mozgásfejlesztő órákra. A foglalkozásokat 
több éves tapasztalattal rendelkező szakképzett pe-
dagógusok tartják. A „délutáni ovit” pedig kimon-
dottan azoknak a szülőknek ajánlom, akik munká-
juk, elfoglaltságuk miatt gyermeküket egyéb külön 
órákra nem tudják elvinni, mi erre a problémára is 
kínálunk megoldást. A tanodát kimondottan a gyer-
mekek igényeihez mérten alakítottuk ki, barátságos 
családias környezetben. Játszó parkunkban önfe-
ledten, biztonságban tudnak játszani a gyerekek, 
sószobánkat, somokozónkat terápia jelleggel tudják 
használni, ami egy aktív torna után kimondottan jól-
eső. A foglalkozások szervezésekor a változatosságra 
törekedtünk, minél többrétű és tartalmasabb legyen 
a nálunk eltöltött idő a gyermekek számára. Hiszem, 
hogy amit kisgyermekkorban adunk gyermekeinknek, 
az egy életen át elkíséri őket, és utat mutat nekik, 
hogy boldog kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak.
Bővebb információ: Szécsi Erika 06/30 638-2580
Web: babszem.meseorszag-csana.hu 
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A kreativitás mérése
- avagy, harc a két agyféltekénk között                
Vajon lehetséges-e a kreativitás és a rajz-
tehetség gyerekkori mérése? Ha igen, 
mi a mércéje? Helyes-e? Szükséges-e?
A pici gyerekek örömmel ismerkednek 
környezetükkel, s minden érzékszervük-
kel kapcsolatba kerülnek vele. A felnőttek 
tevékenységeit utánzással gyakorolják be. 
 A rajztanulást is a mintakövetés határoz-
za meg. Megmutatjuk nekik: „Nézd, ilyen 
a cica, kutya, labda…” Persze egyéni kü-
lönbség van a kivitelezésben. Az utánzás 
tökéletlen, hiszen különböző tehetségek-
kel, képességekkel születünk. El kell fogad-
nunk gyermekünk adottságait. Az sem 
árt, ha tudjuk, hogyan lehet fejleszteni azt.
A felnőttek azonban gyakran mondanak 
könnyelműen véleményt: „Te ehhez nem 
értesz, nem tudsz rajzolni”. Ezzel mara-
dandó sérülést okozva a gyermekben. Én-
képe, és önbizalma sérül. Más területen 
elismert képességeinek sem tud örülni, 
hiszen hibáját, hiányosságát látja a legsú-
lyosabbnak. A készségek jelentősége nem 
a technikák összemérhető, és versenyeztet-

hető szintjében van.  Rajzoláskor átélheti 
az alkotás örömét, kiélheti vele érzelmeit, 
vágyait, fantáziáját, és felszabadulttá vá-
lik. (Ilyenkor aktív a jobb agyféltekénk.) 
A minősítés, teljesítmény mérése, a 
gyerekek egymással való összehasonlítá-
sa szubjektív, és rangsorolja őket. Ez a 
bal agyféltekés látásmód eredménye, de 
művészeti készségeink a jobb agyfélteke 
irányítása alatt állnak. Tehát bal agy-
féltekés üzemmódban tanítjuk őket raj-
zolni, ami eleve önellentmondás; majd 
véleményezzük, minősítjük - a jobb agy-
féltekés kreatív képességeit. Mintha csak 
önmagunkon belül harcolnánk. A két 
agyfélteke különbözőképpen működik, s a 
harmonikus élethez a két terület együtt-
működésére, összhangjára van szükség.
A helyes megközelítés, hogy szemléletet 
váltunk. Más mintát mutatunk nekik az 
élethez, és az önmagukhoz való viszonyu-
láshoz. Ebben segít a jobb agyféltekés raj-
zolás, melynek rendszeres gyakorlásával 
jelentősen fejlődik a kézügyesség, grafikai 

ábrázolásmód, megfigyelőkészség, elmé-
lyülés-elcsendesülés, kapcsolatteremtés 
képessége, önismeret és önbizalom terén.
A fejlődés mozgatója a motiváció, az 
érdeklődés felkeltése, pozitív megerő-
sítés, sok-sok dicséret, és közös öröm. 
Tanítványaim az első foglakozásokon 
szembesülnek azzal, hogy nem is látják 
a jót, az értékelhetőt a munkájukban, 
annyira megszokták, hogy a hibákra fó-
kuszálnak. Így tanulták a felnőttektől. 
Rajziskolámban megtanulják értékelni 
azt a szintet, ahol éppen tartanak, s így 
elégedettek, boldogok lehetnek. A fejlődés 
mércéje nem az egymás közti összehason-
lításban, versenyekben és a győzelemben 
van. Az a kérdés, önmagához képest fejlő-
dött-e, és mi annak együtt örülünk. Szá-
momra legfontosabb, hogy mindenkiben 
felébreszthető a kreativitás, és a minden-
napok részévé tehető. Az eredménye ki-
egyensúlyozott, céltudatos és boldog élet. 

 Barabásné Czeiner Gabriella 
      tanító, kineziológus
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A HÓNAP MŰVÉSZE
BOJTOR MÁRTA

Mit jelentettek nekem a képek? 20 évig voltam rádió és tv-riporter a Magyar 
Rádióban és a Televízióban. Jártuk az országot. Gyönyörű tájakon dolgoz-
tunk, ám folyamatosan bennem volt a hiány: miért nem tudom ezeket lefeste-
ni? Az meg sem fordult a fejemben, hogy azért sem tudom, mert nem merem.
Egy jobb agyféltekés rajztanfolyam azután vágásszerű változást hozott. A 
„nem merem” végleg eltűnt. Mertem, de persze még mindig nem tudtam. 
Tanulás következett, minden szabad percben. Az agyam hátsó rekeszében ott 
a cél: tanulni, próbálkozni, kísérletezni!
Egy idő után a Szigetszentmiklósi Alkotó Egyesület tagja lettem, amelyet az 
örökifjú, fáradhatatlan Desics Erzsébet vezet, majd Bánkuti Emese lehetősé-
get adott, hogy a Dunaharaszti Festőkör munkájába is bekapcsolódhassak. 
Fontos a festőtársak inspiráló közelsége, bátorítása. Sokat köszönhetek a ta-
nárunknak, Sós Gyulának, aki igényes műhelymunkával egyengeti számunkra 
az alkotás rögös útjait. 
10 kollektív kiállításon vettem részt eddig, Szigetszentmiklóson, Dunaharasz-
tin, Budapesten és az ország több városában.
Szeretem az olajképek dússágát, a pasztell lehelet finom árnyalatait. Az akva-
rell sejtelmességét, a távlatokat, ami ezzel a technikával fogalmazható meg a 
legköltőibben. A ceruza pontosságát, ami mégis túlmutat a látotton és jelle-
met formál egy arcon.
Ha portrét rajzolok, képzeletben beszélgetek a „modellel”. Ki vagy? Milyen 
vagy? Hiszen szinte összeköltözünk addig, amíg a rajzolás tart. 
Újra felteszem magamnak a kérdést: mit jelentenek nekem a képek? Felada-
tot, tanulást, örömöt, szabadságot és kétségeket.  Egyszer egy festőművész 
barátnőmnek írtam erről – neki is volt már kiállítása itt, többször is: „ több 
festőművészről  is olvastam és tudom, hogy őket is folyton kétségek gyötörték. 
A baj inkább az, ha valakinek nincsenek kétségei.
Talán az a legfontosabb, hogy bensőséges kapcsolatba kerülj a képeiddel, egy-
általán a festéssel. Hogy megőrizd a nyitottságodat és az alkotói makacsságo-
dat. Hogy örömmel állj neki akkor is, ha tudod, hogy nagyon megszenvedsz 
érte, mert az öröm átsugárzik a képen. Ha egy ember lelkében is megmozdul 
valami a képedtől, akkor már megérte”.
2015. áprilisában a Városi Könyvtár Mini Galériájában mutatom be Dunaha-
raszti közönségének alkotásaimat.
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Március 10-én nyílt meg a Hopp Ferenc 
Ázsiai Művészeti Múzeumban a Baktay 
Ervin emlékére rendezett kiállítás, mely 
nekünk, harasztiaknak több okból is fon-
tos; a neves tudós emléke és a városban 
egyre erősödő kultusza, nevét viselő kö-
zépiskolánk és a két éve ide költözött In-
dián-Cowboy Múzeum is, melynek több 
tárgya is kölcsönként szerepel a rangos 
kiállításon. S, mit is találhatunk a tárla-
ton? Erre legalkalmasabbak dr. Kelényi 
Béla főmuzeológusnak, a kiállítás kurá-
torának köszöntőjéből – a tudósító által 
önkényesen kiragadott - gondolatai:
„… keresve sem találnánk jobb és talá-
lóbb összefoglalást Baktay Ervin életmű-
vére, mint a „játékos ember” kifejezést. 
De miért is kellene egy kiállítás alkal-
mával játékos-ként bemutatni egy olyan 
személyiséget, akit mindmáig a magyar 
indológia egyik komoly tekintélyeként 
ismerünk?  
Önéletrajzának tanúsága szerint Baktay 
Ervin számára az élet gyermekkorától 
fogva halálosan komoly játék volt, mely-
ben a lehető legnagyobb átéléssel és mű-
gonddal játszotta el a magára szabott 
szerepeket. … Volt benne festőművész-, 
műfordító-, újságíró-szerep, utazó- és 
földrajztudós-szerep, asztrológus- vagy 
éppen művészettörténész-szerep, és in-
dológus-, indián főszerep is akadt. Tevé-
kenységei egy olyan, mérhetetlenül sok-
oldalú személyiség bemutatását kínálják 
fel, melyet igazán nem könnyű egy kiál-
lítás keretében megjeleníteni.
Nem mutatjuk be fiatalkori éveit, igaz, 
hogy megteszi ezt a korabeli Budapestet 
és Dunaharasztit hihetetlen részletesség-

gel és átéltséggel leíró önéletrajza, a már 
említett Homo ludens, és legkedvesebb 
gyerekkori könyve, a kiállítás alkalmával 
kiadott Huckleberry Finn Baktay által 
készített, élvezetes fordítása. Bemutat-
juk viszont annak a nagyon kevés kép-
nek az alapján, ami tőle fennmaradt, 
Erdőbaktai Gottesmann Ervint, a fes-
tőművészt.
Nem láthatjuk Baktayt az I. világhábo-
rúban, amint a magyar királyi I. honvéd 
gyalogezred népfölkelő hadnagya az oly 
megragadó indiai meséket író Francis 
William Bain könyveit fordítja, de még 
az első teremben kaphatunk képet a vi-
lágháború utáni budapesti bohém moz-
galmak egyikéről, melynek vezéralakja 
a Donáti utcai „orgiák” hőse, Eroinos 
Baktaios Huliganos volt.
Baktay személyes életterének – könyv-
tárának és dolgozószobájának – illetve 
műveinek bemutatásán keresztül irodal-
mi, fordítói, útleírói és utazói működését 
próbáljuk láttatni, melyhez hozzátarto-
zik korszakos jelentőségű, 1926–29-ben 
megtett indiai és nyugat-tibeti útja, a 
Magyar Földrajzi Társaságban játszott 
szerepe, Kőrösi Csoma Sándor magyar-
országi kultuszának megteremtése, to-
vábbá asztrológiai munkássága is. És itt 
találjuk legjobb barátjának, Huzella Pál-
nak a nevezetes indiai utazást illusztráló 
karikatúráit.
Nem láthatjuk, hogy ki volt Baktay, 
mint az IGE, a magyar Írók Gazdasági 
Egyesülete választmányi tagja (1932), a 
La Fontaine Társaság, a magyar műfor-
dítók irodalmi egyletének tagja, a Pen 
Club tagja (1933), a Nemzeti Kultúr 
Egyesület tagja (1935), a Magyar–Nip-
pon Egyesület választmányának tagja 
(1935) vagy a hódmezővásárhelyi Tor-
nyai Társaság tiszteletbeli tagja. (1959). 
Láttatjuk viszont a földrajzi tudomá-
nyok doktorát, a Debreceni Egyetemen 
bölcsészdoktorrá avatott dr. Baktay 
Ervint (1933), akinek az IGE nevében 
maga Kosztolányi Dezső gratulál. 
A kiállítás Baktayt mint muzeológust 

és művészettörténészt mutatja be … Itt 
láthatjuk az először általa feldolgozott 
legjelentősebb korai indiai szobrokat, 
valamint a mughal korszak kultúráját 
illusztráló miniatúrákat és fegyvereket, 
illetve az ugyancsak először általa tanul-
mányozott nepáli szoborgyűjteményt. A 
bemutatott anyag részben rekonstruálja 
is a Baktay által 1951-ben megrende-
zett, hatalmas sikerű, India kultúráját 
átfogó kiállítást. 
A következő rész a Baktay által létre 
hívott vadnyugati város és indián törzs 
életére utal. … 1931-től fogva pedig még 
a dunai indiánok törzsének Főnöke is, 
Heverő Bölény, akit mint Lazy Buffalo-t 
1937-ben az Amerikai Indián Szövet-
ség a tagjai közé választ, s akit a Törzs 
egyik tagja, Úszó Fatörzs, így jellem-
zett: A Törzsnek nem csak alapítója, de 
lelke-teste is a Főnök volt, az ő sajátos 
egyénisége nyomta rá az együttesre az 
egyszeri és soha vissza nem térő unikum 
jelleget. Ő volt a középpont, amely kö-
rül nemcsak keringtek a többiek, mint a 
bolygók a Nap körül, hanem valahogyan 
még a létüket is tőle kapták, legalábbis 
törzsi vonatkozásban.
Ennek a hosszú felsorolásnak a végén 
most mégis úgy érezzük, hogy mind ez-
zel a kiállítással, mind pedig a mellette 
kiadott, számos tanulmányt, dokumen-
tumokat és az eddigi legteljesebb – bár 
már azt is tudjuk, hogy hiányos – bib-
liográfiát tartalmazó kötettel aligha tud-
juk teljes mélységében bemutatni azt a 
„játékos” embert, aki életét leíró emléke-
zései mottójául egy egészen más dimen-
ziókat megnyitó Joseph Conrad-idézetet 
választott: Úgy élünk, ahogy álmodunk 
– egyedül… Noha szívünk szerint inkább 
a már említett Kosztolányival monda-
nánk:
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?”
A megnyitó szövege teljes terjedelem-
ben olvasható a Laffert Kúria honlapján 
(www.laffertkuria.hu).

G.S.

Az indológus indián  - Baktay Ervin emlékezete
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A fátyol titkai...
Premier Dunaharasztin!

...hatalmas érdeklődés, remek alakítások

Szereposztás:
Vilma kisasszony – Mannheim Irén
Lidi szolgálólány – Lubowszky Regina
Katica vénkisasszony – Simonné Schuszter Edina
Hangai Sándor hősszerelmes – Dr. Szalay László
Ligeti Sándor táblabíró – Hargitai Péter
Rigó Rezső – Lehel Endre
Kacor Dezső – Janák Farkas
Guta Gergő – Kiss Sándor

Jelmez: Lele Boglárka
Smink: Szalay Orsolya
Rendező asszisztens: Janák Farkas
Rendező: Kiss Sándor

Fotó: Teszár Ákos
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Megújul a 10 éves jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás
Dunaharasztin megújul az idén tízedik szüle-
tésnapját ünneplő jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás.
A szolgáltatás olyan rászoruló időseknek 
nyújt segítséget, akik szeretnék biztonságban 
érezni magukat. Krízis esetén a segélyhívó 
készüléken található SOS gomb megnyomá-
sával riasztást tudnak küldeni a diszpécser 
központba, ahonnan haladéktalanul értesítik 
az ügyeletes gondozónőt, szükség esetén az 
orvosi ügyeletet, mentőt vagy rendőrséget an-
nak érdekében, hogy a kialakult veszélyhely-
zetnek megfelelő segítséget kapják.
A szolgáltatás 2005-ben indult és a Területi 
Gondozási Központ munkatársai által vég-
zett kitartó munkának köszönhetően azóta 
is töretlen a sikere. A kezdeti bizalmatlanság 
a szolgáltatás hatékonyságának és megbízha-
tóságának köszönhetően hamar elmúlt, mára 
sok elégedett ellátott veszi igénybe a jelzőre-
ndszeres házi segítségnyújtást.   
Idén elérkezett az ideje a készülékek korsze-
rűbbre cserélésének. Az SOS Központ Kft-vel 
együttműködve modern, a mai kor követel-
ményeinek megfelelő új jelzőkészülékek kerül-
nek bevezetésre 2015 április 15-től.
Az új készülék kétirányú kommunikációra 
képes. GPS jeladóval, elesés érzékelővel és 
geo-kerítés funkcióval (automatikus riasztás, 
ha az ellátott elhagyja az előre meghatározott 
területet) is rendelkezik. Ha az akkumulátor 
töltöttségi szintje 20 százalék alá csökken, a 
diszpécserek figyelmeztetik az ellátottat, így 
elkerülhető a segélyhívó lemerülése. 

Bízunk benne, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra az új, modernizált eszkö-
zök segítségével újabb sikeres évek várnak és 
sokak számára válik majd hasznos szolgálta-
tássá.
DUNAHARASZTI TERÜLETI 
GONDOZÁSI KÖZPONT
2330 Dunaharaszti, Batthyány u. 2.
Tel./Fax: 06/24-491-778
e-mail: dhter.gond@dunaharaszti.hu

Jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás

A GYERE Program első felmérése sze-
rint elsősorban a túlsúly, de az alultáp-
láltság is jellemző.
Magyarországon Dunaharasztiban in-
dult el a 3 évig tartó GYERE – Gyer-
mekek Egészsége Program, amely a 
gyermekkori elhízás megelőzését tűzte ki 
célul, és amelynek első hivatalos mérései 
szerint a 10-12 évesek a legveszélyeztetet-
tebbek a túlsúly szempontjából.
„A GYERE program indulásakor arra 
voltunk kíváncsiak, hogy Dunaharaszti-
ban a testtömeg és a testmagasság isme-
retében milyen mértékű túlsúly, illetve 
elhízás jellemző a gyermekek bizonyos 
korcsoportjára. A 6-12 éves korosztályba 
tartozók közül a 10-12 évesek adatai a 
legkritikusabbak, amely közelíti az eu-
rópai uniós átlagot” – emeli ki a GYE-
RE Programot vezető Kubányi Jolán, a 
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsé-
gének elnöke. „A 10 éves lányok adatai 
a legkritikusabbak, hiszen 30,6 %-uk 
túlsúlyos, illetve elhízott, valamint a 12 
éves fiúk 26,8 %-a valamilyen mértékű 
többlet-testtömeggel bír.”
Mit tehetünk a gyermekelhízás ellen?
A legfontosabb, amit gyermekünk egész-
ségének megőrzéséért tehetünk, hogyha 
már nagyon kicsi korában kialakítjuk a 
helyes táplálkozási szokásokat. Ne en-
gedjük el reggeli nélkül óvodába vagy 
iskolába, mindig csomagoljunk zöldséget 
és gyümölcsöt tízóraira és uzsonnára, és 
amikor csak lehetőség van rá, étkezzen 
együtt a család. Fontos, hogy ne eről-
tessünk rá semmilyen ételt a gyermekre, 
hagyjuk, hogy ő döntse el, mikor szeretné 
befejezni az étkezést, és ügyeljünk a napi 
folyadékbevitelre is.
Áprilistól indul a GYERE menü Duna-
harasztiban
Az egészséges táplálkozásra való nevelés 
nem csak a szülők, de az egész közösség –
óvoda pedagógusok, tanárok stb.- felada-
ta is. Ezért áprilistól minden héten egy-
szer az összes helyi óvodában és általános 
iskolában elérhetővé válik az úgynevezett 
GYERE menü, amelyet a helyi dieteti-

kus végzettségű élelmezésvezetővel, Hor-
váth Viviennel együttműködve hoztak 
létre Dunaharasztiban. 
A nemrég hatályba lépett új közétkez-
tetési rendelet is a friss alapanyagok és 
korszerű konyhatechnológia alkalma-
zását tűzte ki elsődleges célul, hiszen a 
közétkeztetésben részt vevők köre meg-
haladja az 1 100 000 főt naponta. „Meg 
kell próbálni kedvező irányba befolyá-
solni a táplálkozási szokásokat, ízlése-
ket a táplálkozási szempontból előnyös, 
korszerű, változatos ételek, élelmiszerek, 
ételkészítési eljárások megismertetése és 
megkedveltetése révén. Mindezt olyan 
módon kell megtenni, hogy közben az 
ételek mennyiségileg és minőségileg a 
különböző korcsoportok elvárásainak a 
legmesszebbmenőkig megfeleljenek” – 
hangsúlyozta Kubányi Jolán az új jog-
szabály kapcsán.
Ez történt márciusban
„Ebben a hónapban a gyerekek mellett 
a szülőkkel is megpróbáltunk találkozni, 
hiszen fontosnak tartjuk, hogy tájékoz-
tathassuk őket a felmérés eredményeiről, 
a program eddigi tapasztalatairól, va-
lamint felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
mennyire fontos a szülők szerepe a pro-
jekt sikerében” – jegyzi meg Szigetvári 
Szilvia, a GYERE Program koordiná-
tora.
A következő hónapok fő témája a gabo-
nafélék szerepe a táplálkozásban. Kiderül 
többek között, hogy miért fontosak a ros-
tok, illetve mi a különbség a teljes kiőrlé-
sű és a finomított gabonafélék között. Az 
óvodákban március 9-18., az általános és 
középiskolákban pedig március 10-ápri-
lis 30. között kerültek átadásra az ezzel 
kapcsolatos legfontosabb információk a 
GYERE foglalkozások keretében. 
A program az összefogáson alapul, így 
amennyiben Dunaharaszti lakosként 
észrevétele van, vagy szívesen venne részt 
a programban, esetleg csak követné a 
GYERE eseményeit, kattintson a hiva-
talos Facebook oldalra: https://www.
facebook.com/pages/GYERE-Program 

Védjük meg együtt 
gyermekeink egészségét!
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2015. február 14-én került megrende-
zésre a Sportbál.
A Dunaharaszti MTK hagyományos 
rendezvényén résztvevők idén is meg-
töltötték a József Attila Művelődési 
Ház nagytermét.
A program ünnepélyes díjkiosztással 
kezdődött. 
A 2014-ben elért eredmények alapján 
először a szakosztályok legjobb után-
pótlás és felnőtt sportolóit szólítot-
ták színpadra.
Asztalitenisz:
Török Anna, Mihály György
Birkózás: 
Repcsák Richárd
Varsányi Dorina
Karate: 
Horváth Zoltán
Kézilabda: 
Csorbai Péter, Gödöny László
Kosárlabda: 
Perger Péter, Tóth Gábor
Labdarúgás: 
Jakab Gusztáv Dávid, Miholics Mi-
lán
Sakk:  
Kökény Norbert, Bege Levente,
Kaltenecker Antal 
Ezt követően került átadásra az „Év 
sportolója” cím. A díjat Repcsák 
Richárd birkózó vehette át Hajdu 
Zsolttól az Oktatási, Művelődési és 
Sport Bizottság elnökétől.
A tehetséges fiatal versenyző a kö-
vetkező eredményeket érte el tavaly. 
Ifjúsági Országos-bajnokság 3. hely 
szabadfogásban, 5. hely kötöttfogás-
ban. Sumo Utánpótlás olimpiai 1. 

hely, sumo U-16 Európa- bajnoksá-
gon 3. hely.
Ezután dr. Szalay László polgármes-
ter adta át az NB II Erkel-csoport 
csapatbajnoki küzdelmeit megnyerő 
sakkcsapatnak a patinás vándorser-
leget.
Az egyesület Elnöksége két különdí-
jat is kiosztott idén.
Botos Józsefnek Az NB I/B-be felju-
tott sakkcsapat vezetőjének, edzőjé-
nek Karl József alpolgármester adta 
át a plakettet.

Végül Csík Miklós edzőt, sportveze-
tőt köszöntötték, aki 2003 óta foglal-
kozott városunkban az asztalitenisz 
népszerűsítésével. 
Az ünnepséget hajnalig tartó bál 
követte. A jó hangulatról a Salami 
Brothers zenekar gondoskodott.

A DMTK Elnöksége köszönetet 
mond azoknak a támogatóknak, akik 
tombola ajándékok felajánlásával se-
gítették a Sportbál megrendezését.
Palyaga István  Agro-Trade  
Andrásik Sándor  Andrásik 2000 Kft  

Boros Ágnes gyógytornász
Demeter István zöldség-gyümölcs
DMTK Autósport szakosztály
DMTK Birkózó szakosztály
DMTK Karate szakosztály
DMTK Kosárlabda szakosztály
DMTK Labdarúgó szakosztály
DMTK Sakk szakosztály
DMTK Vízi szakosztály
Dr. Szalay László polgármester
Erdélyi Rudolf autószerelő
Fényes István
Gerber Antal fodrász
Gergely cukrászda
Ger-Ker kft
Heaven Gastrobár
Karl cukrászda
Kisduna étterem
Knapp Tibor
Mannheim Squash klub
Máté Jenő
Nédó Dezső
Reiter Erika  papír-írószer 
Schmauder Pál
Szöglet műfüves pálya
Tilly Zoltán órás
Vokesz Kft
Zsiráfok.hu kft

DMTK Sportbál - 2015
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2015. március 19-én rendezte meg hagyományos idegen nyel-
vi szavalóversenyét a Szigetszentmiklósi József Attila Általá-
nos Iskola. A versenyre a körzet összes iskoláját meghívták, 
így kategóriánként több mint 30 tanuló mérte össze tehet-
ségét.
Mi az angol szekcióban indítottunk 8 tanulót. Nagy örö-
münkre mind a nyolcan remekül mondták a versüket, és 
közülük hatan helyezést is elértek. Az 5. évfolyamon I. he-
lyezett lett Győri Fanni (5.b), aki a kedvelt kortárs amerikai 
költő Kenn Nesbitt egyik versét adta elő. A 6. osztályosok 
közül szintén I. helyezést ért el Deák Krisztina (6.b) Kenn 
Nesbitt egy másik művével. Ebben a korcsoportban a zsűri 

különdíját az ugyancsak 6.b-s Zwick Anna hozta el, a kötő 
itt is Kenn Nesbitt volt. A 7-8. évfolyamon a zsűri nem 
tudott dönteni az első hely kérdésében, ezért azt megosztva 
adta ki, mégpedig két rákóczis tanulónak: Faragó Doroty-
tyának és Óvári Lászlónak (8.a). Mindketten  Edward Lear 
egy-egy versét szavalták– remekül! Végül a kategória 3. he-
lyezettje is a tanítványaink köréből került ki: a 7. b osztályos 
Dobos Lili személyében, aki  Leanne Blount Just a Normal 
Girl című versét adta elő.  A versenyzőknek gratulálunk, és 
jövőre újra mindent megteszünk a sikerért. 

     Szalai-Ticz Ágnes és Jakus Ilona 
angoltanárok

A II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola szeretettel várja a leendő 
elsősöket.
Beiratkozás időpontja:
április 16-án    8.00-19.00 óráig
április 17-én    8.00-18.00 óráig
Nyílt napunk: 
2015. április 15. szerda
8.00-8.45 
Széplakiné Halmai Rita 
matematika Baglyos ép. 13. terem 4.a
Gáll Ilona magyar 
Baglyos ép. 20. terem 4.b
Simon Andrea angol  
Baglyos ép. 11. terem 3.b
9.00-9.45 
Gáll Ilona matematika 
Baglyos ép. 20. terem 4.b
Urbán Zoltán informatika 
Fő ép. 7. terem 4.a
Eszik Fruzsina angol  
Baglyos ép. 19. terem 2.b
10.00-10.45 
Széplakiné Halmai Rita  
komplex Baglyos ép. 13. terem 4.a
Urbán Zoltán informatika 
Fő ép. 7. terem 3.c
Simon Andrea angol  
Baglyos ép. 20. terem 4.b
11.00-
Czompa Gyula igazgató úr tart 
tájékoztatást az iskola könyvtárában.

Matematika osztály
•	Emelt óraszámban matematikaoktatás

•	Számítógéppel	segített	készségfejlesz-
tés 1. osztálytól
•	Negyedik	osztálytól	informatikaokta-
tás, angol nyelv (heti 2 óra, 5. évfo-
lyamtól 3 óra)

Angol nyelvet tanuló osztály
•	Első	osztálytól	angolnyelv-oktatás	
(heti 2 óra)
•	Negyedik	osztálytól	emelt	óraszám-
ban angolnyelv (heti 5 óra) 

A beiratkozáshoz szükséges:
•	Gyermek	személyazonosítására	
alkalmas, a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosító (születési 
anyakönyvi kivonat), lakcímkár-
tya, TAJ szám
•	Óvodai	szakvélemény	(vagy	
Nevelési Tanácsadó)
•	Igazolások	az	ingyenes	tan-
könyvre való jogosultságra
•	Diákigazolványhoz	először	az	
okmányirodába kell menni (sze-
mélyi ig. vagy születési anyaköny-
vi kivonat + lakcímkártya szüksé-
ges), majd az ott kapott azonosító 
számmal, 1400.-Ft-tal a beiratko-
záskor lehet igényelni az iskolában
•	Nyilatkozat	a	szülői	felügyeleti	
jog gyakorlásáról (mindkét szülő 
aláírása szükséges)
•	Nyilatkozat	hit-	és	erkölcstan	
tantárgy választásáról (beiratko-
záskor az iskolában kell kitölteni)

Széplakiné 
Halmai Rita

Családommal 1982-ben költöztünk Dunaha-
rasztiba. Azóta tanítok a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában.
Az első években az ún. kis szakaszos rendszer-
ben, 1. és 2. osztályban, aztán a nagy szakasz-
ban 3. és 4. osztályban, majd az utóbbi idők-
ben elsőtől a negyedikig tanítok. Fontos volt 
mindig, hogy a legújabb módszereket megta-
nulva és alkalmazva a munkámat sikeressé te-
gyem. Szívesen használom a Kooperatív okta-
tási formát, ami a közös munkát és az egymás 
segítését helyezi előtérbe, s a tanulás mellett 
a másik jobb megismerését, elfogadását is 
eredményezi. Mindez változatos módszerekkel. 
Törekszem arra, hogy már alsó tagozatban a 
tantárgyak nyelvezetét használják a gyerekek, 
s igyekszem mindenkiből a lehető legtöbbet 
„kihozni”, s a megfelelő tudáshoz juttatni. 
Osztálytermünkben már hét éve van inter-
aktív tábla, ami szintén a tanulási folyamatot 
teszi érdekessé, színessé, szemléletessé.
Örömmel nevezem be diákjaimat az iskolai és 
egyéb tantárgyi versenyekre, s nem kis büszke-
séggel tölt el sikerük.
Szeretek a gyerekekkel iskolán kívüli progra-
mokon is részt venni, színházi előadásokra 
bérlettel megyünk, osztálykirándulásokon új 
tájak megismerése a cél. 
Jó érzéssel tölt el, hogy újra első osztályban 
taníthatok, hisz a gyerekek itt tanulják a leg-
többet, s itt teszik meg a legnagyobb lépéseket 
a tanulás útján, s ehhez én is hozzájárulhatok.

Hihetetlen rákóczis siker

TISZTELT SZÜLŐK!
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Gáll Ilona 
(Ica néni)

Általános iskolai tanulmányaimat, 
szülőfalumban, Tápiógyörgyén végez-
tem, majd a budapesti 
I. István Közgazdasági Szakközép-
iskolában érettségiztem. De mindig 
tudtam, hogy ha "nagy" leszek, ta-
nítani fogok. Így jelentkeztem Zsám-
békra, az Esztergomi Tanítóképző 
Főiskola Kihelyezett Tagozatára, ahol 
1983-ban végeztem. Pályakezdőként 
kerültem Dunaharasztira, a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskolába. 
Ma már tanítványaim gyermekeit ta-
níthatom! Ez örömmel, és büszkeség-
gel tölt el.
Az elmúlt több mint 30 év alatt szá-
mos tanfolyamot, továbbképzést vé-
geztem el, melyek segítik pedagógiai 
munkámat. Elmondhatom, hogy szin-
te minden "tankönyvcsaládból" taní-
tottam, többféle tanítási módszert 
sajátítottam el.
Elsőtől negyedik osztályig foglalkoz-
tam gyermekekkel. Ez a korosztály áll 
érzelmileg hozzám közel, szeretem a 
gyermekek őszinteségét, tisztaságát. 
Hivatásomnak tekintem a tanítói pá-
lyát, törekszem a legjobb tudásom, 
lelkiismeretem szerint felelősséggel 
dolgozni.
Célom, hogy szeretetteljes légkör 
biztosításával, már az első napoktól 
kezdve a tanulás öröméhez juttassam 
őket. Fontos, hogy személyiségük jól 
fejlődjön.
Pályám során rengeteg szabadidős 
foglalkozáson, külön programon, ki-
ránduláson, versenyen vettem és ve-
szek részt tanítványaimmal.
A szülőkkel való kapcsolattartásban 
szeretem az őszinteséget, következe-
tességet, hisz a gyerekek fejlődését a 
közös munkálkodás, az együtt gondol-
kodás segíti elő. A munkám nem lehet 
teljes a család megerősítése nélkül.

Szeretettel várom leendő tanítványi-
mat!

Rákóczi napi futóversenyünket hagyományainkhoz híven ebben az évben 
is megrendezte iskolánk március 23-án. Ezen a megmérettetésen iskolánk 
minden tanulója részt vesz. Az idő kegyes volt hozzánk, csodálatos tavaszi 
napsütésben érkeztünk le a Sportszigetre a gyerekekkel.
Nagy volt az izgalom, főleg az elsősök körében, hiszen ők először álltak
a rajtvonalhoz. Öröm volt látni, hogy minden gyerek becsülettel végigfutja 
a kijelölt távot. A legjobbak komoly csatát vívtak a helyezésekért.

Első helyezettek:
1. évfolyam: Kozma Eszter 1. a;      Mikó Bálint 1. b
2. évfolyam: Gergely Kíra 2. b;       Apró Máté 2. a
3. évfolyam: Kopasz Hanna 3. b;     Kopasz Vendel 3. b
4. évfolyam: Szendrei Krisztina 4. c; Dékány Barnabás 4. b
5. évfolyam: Járomi Jázmin 5. b;     Német Csongor 5. a
6. évfolyam: Faragó Emese 6. a;       Köntös István 6. b
7. évfolyam: Priskin Zita 7. b;       Német E. Trisztán 7. b
8. évfolyam: Szabó Gyöngyi 8. b;     Miskolci David 8. a
                                                          Gratulálunk minden indulónak! 

Leéb Éva

Futóverseny II. Rákóczi Ferenc 
tiszteletére
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„Esélyed a tanulás!” Ösztöndíj 
roma tanulók támogatására A 
Dunaharaszti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat saját költségveté-
si keretéből „Esélyed a tanulás!” 
néven ösztöndíjat alapít a telepü-
lésünkön élő azon roma fiatalok 
támogatására, akik a boldogulás 
útját a továbbtanulásban látják, 
és jelenleg középfokú-, vagy fel-
sőoktatási oktatási-nevelési intéz-
mény tanulói/hallgatói.
A roma diákok legtöbbször ne-
héz szociális helyzetű családokból 
jönnek, ezért számukra különö-
sen nehéz feladat a tanulásuk-
hoz szükséges anyagi eszközök 
előteremtése. A Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat ugyanakkor 
tisztában van vele, hogy a roma 
fiatalok felemelkedésének záloga a 
tanulás, legyen szó akár egy szak-
munkásvizsga, akár egy érettségi, 
akár egy diploma megszerzéséről. 
Úgy döntöttünk tehát, hogy útjá-
ra indítunk egy ösztöndíjprogra-
mot, mellyel segíteni kívánjuk az 
ambiciózus, törekvő diákjainkat. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje 2015. április 28. Minden, a 
pályázattal kapcsolatos tudniva-
lót a város honlapján lehet meg-
találni, és innen lehet letölteni a 
jelentkezéshez szükséges űrlapot 
is (http://dunaharaszti.hu/hiva-
tal_hirdetmenyek/326). A pá-
lyázati anyagokat a Dunaharaszti 
Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálatnál is meg lehet találni, 
ők is közreműködnek a pályázat 
lebonyolításában.
Tanulj, hogy segíthessünk!
Jakab István, a Roma Nemzeti-

ségi Önkormányzat elnöke

„Esélyed 
a tanulás!” 

Ösztöndíj roma 
tanulók támoga-
tására
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“Vásárlóink véleménye szerint a 
környék legnagyobb arany, ezüst, 

nemesacél és Swarovski ékszerválasz-
tékával várjuk önöket üzletünkben. 
Áraink meggyőzik! Tegye boldoggá 

szeretteit, térjen be hozzánk!”

webshop: www.hibiszkuszekszer.hu
Szigetszentmiklós, Gyári út 12/b - Zálogfiók mellett

Tel.: 06-70-670-2334 
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RENDŐRSÉGI ROVAT

Sajnos örökzöld téma a balesetveszélyes 51-es út. 
Hogy erről újra beszélünk, annak egy szomorú 
apropója van, hisz az elmúlt héten újra történt 
egy halálos baleset ott, Dunaharaszti határában. 
Bár az elmúlt évben körforgalmat építettek a 
legveszélyesebb csomópontban Dunavarsánynál, 
ez sajnos nem orvosolja a Dunaharaszti mellett 
húzódó szakasz veszélyességét. 
Mint arról már egy korábbi írás beszámolt, Du-
naharasztiból az 51-es útra tulajdonképpen há-
rom helyen lehet kihajtani, de ezek közül csak 
egy, a lámpás kereszteződés biztonságos. Ezt az 
elmúlt években két sávosra szélesítették ki, de 
ennek következtében is szükség van két-három 
lámpaváltásra a reggeli csúcsforgalomban. Nem 
beszélve arról, hogy a forgalom sokszor egészem 
a lámpáig visszatorlódik az M0-tól. Emiatt is és a 
Határ úton közlekedők közül is sokan választják 
a másik kettő lehetőséget a Puskás Tivadar és a 
Gábor Áron utcákat. Itt viszont csak akkor lehet 
biztonságosan balra kihajtani, amikor nem jön 
autó, mert nincsen gyorsító sáv a kikanyarodók 
részére. Mivel ez reggelente elképzelhetetlen, így 
csak szabálytalan módon lehetséges: kihajtani a 
szemközti balra kanyarodó sávba, a menetirány-
nyal szemben haladni, azt úm. gyorsító sávként 
használni, majd utána valahogy besorolni. Ez el-
képesztően balesetveszélyes módja a kijutásnak, 
csoda hogy eddig még nem történt komolyabb 
baleset. 
A fent említett tragédia az esti órákban történt, 
nem tudni pontosan, hogy milyen körülmények 
között, de újra rávilágít a szakasz biztonságosab-
bá tételének sürgősségére! 
A problémát jeleztem az országgyűlési képvi-
selőnk, Pánczél Károly úr felé, és ez ügyben 
felszólaltam a Városfejlesztési, Közbiztonsági 
és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is. Egy 
körforgalom megépítésének kezdeményezésére 
tettem javaslatot, mellyel a bizottság tagjai is 
egyetértettek. Dr. Szalay László polgármester úr 
vállalta, hogy ebben az ügyben levélben megke-
resi a közút kezelőjét.

Bízom benne, hogy az illetékesek is szükségesnek 
tartják a probléma kezelését.

Knapp Tibor
önkormányzati képviselő

Lassan halálút 
lesz az 51-es!Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, 

Nemzeti Ünnepünk, március 15-e al-
kalmából - eredményes szakmai te-
vékenysége elismeréséül - rendőrségi 
tanácsosi címet adományozott Szabó 
Gyuláné r. főtörzszászlós asszonynak, 
a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztály hely-
színelő- és balesetvizsgálójának. 

Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság

Tanácsosi címet kapott 
egy szigetszentmiklósi rendőrnő

Az elmúlt évek kedvező tapasztalatai alapján az ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság idén is meghirdeti a „Közlekedik a csa-
lád” közlekedésbiztonsági vetélkedőt. 
A verseny fődíja egy Skoda Fabia Combi személygépkocsi. Nevez-
het minden olyan magyarországi lakóhellyel rendelkező család, ahol 
legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői 
engedéllyel, továbbá 6-17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek. 
A területi versenyeket a fővárosi és a megyei balesetmegelőzési bizott-
ságok bonyolítják le 2015. április 25. és június 13. között A Pest Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizottság az alábbi időpontban és helyszínen 
rendezi a megyei fordulót: Június 6. Cegléd
A pontos helyszínekről és időpontokról a verseny honlapján 
– www.kozlekedikacsalad.hu – tájékozódhatnak az érdeklődők. 
A területi versenyre a fenti honlapon elektronikus úton, valamint a 
vetélkedő napján, a helyszínen személyesen lehet jelentkezni.
A honlapon május 1. és június 7. között ötfordulós játékos közleke-
désbiztonsági vetélkedő kerül lebonyolításra. A feladatokat eredmé-
nyesen teljesítők között fordulónként kisorsolásra kerül a Hungaror-
ing Sport Zrt. felajánlásaként a Formula 1 Magyar Nagydíjra 2 db 
belépő, az Autós Nagykoalíció felajánlásaként 1 db 10.000 Ft értékű 
üzemanyag utalvány, valamint a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft. 
felajánlásaként 1 db 10.000 Ft értékű Skoda ajándékcsomag.
Az internetes játékra családok is jelentkezhetnek, és fordulónként 
pontokat gyűjthetnek. A legeredményesebben szereplő család részére 
a szervezők lehetőséget biztosítanak, hogy az országos döntőbe jusson 
és ott a területi versenyek legjobbjaival mérje össze tudását.
Az országos döntő 2015. június 21-én, Mogyoródon, a Hungaroringen 
kerül megrendezésre. 
A családok tesztlap kitöltése után autós és kerékpáros ügyességi fel-
adatokban, műszaki ismeretekben és elsősegélynyújtás terén mérik 
össze felkészültségüket. A Skoda Fabia Combit bármely család meg-
nyerheti, mely ismeri, és megfelelően alkalmazni is tudja a mindenna-
pok biztonságos közlekedéséhez szükséges szabályokat.

Ismét autót nyerhet 
a legjobb!
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Kedves Olvasók!

A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi 
Általános Iskolában az idei tanévben helytörténeti 
projektet indítunk, a Dunakörnyéki Települések Fejlő-
déséért Alapítvány szabadalmazott módszere alapján. 
Szeretnénk a nagyközönséggel megismertetni városun-
kat, Dunaharasztit úgy, ahogyan diákjaink látják. A 
projekt megvalósítása során tanulóink régi és új fo-
tókat gyűjtenek Dunaharasztiról; sétakalauzt készíte-
nek; kutatásokat folytatnak a város történetéről és a 
városban található különleges épületekről, növények-
ről, valamint minden olyan érdekességről, furcsaságról, 
kuriózumról, melyek megismertetésével segíthetik az 
itt élőket és az ide költözőket abban, hogy lakóhe-
lyünkről többet tudhassanak. Szeretnénk, ha diákja-
ink megismernék és másokkal is megismertetnék a je-
lenleg itt élő és alkotó művészeket, a hagyományaikat 
élő szokásokkal ápoló nemzetiségeket, kisebbségeket, a 
tárgyi környezet szépségeit, a város természeti érdekes-
ségeit, az itt élő növény- és állatvilágot. 
Összegyűjtöttünk néhány témakört, amelyek iránt 
tanulóink érdeklődnek, és amelyekkel foglalkozni sze-
retnének. 
- Természeti érdekességek Harasztin: növényritkasá-
gok, védett területeink;
- Dunaharasztin élő és alkotó költők, festők, művé-
szemberek;
- különleges, magánemberek tulajdonában lévő álla-
tok, növények;
- egyedi hobbit űző, vagy egyedi gyűjteménnyel ren-
delkező személyek;
- ritka, érdekes sportot űző személyek vagy csoportok, 
vagy sportban kiemelkedő eredményekkel jeleskedő 
emberek;
- ritka foglalkozást, vagy hagyományos (régi) mester-
séget űző emberek.
Kérjük a kedves olvasókat, ha van a birtokukban olyan 
fénykép, térkép, gyűjtemény, használati tárgy, amely 
segíti a helytörténeti kutató munkánkat, és szívesen 
felajánlanák azt számunkra, akár csak átmenetileg is, 
keressék meg iskolánkat. Azoknak a magánemberek-
nek, valamint Dunaharasztin működő csoportoknak is 
várjuk a jelentkezését, akik szívesen vennék, ha tevé-
kenységükről a nagyközönség is tudomást szerezne, és 
szívesen együttműködnének diákjainkkal egy interjú 
készítése során. 
Elérhetőségink: e-mail cím: hunyadi@pr.hu, telefon-
szám: +36 70 491-2411
 Kmety Ilona – Vighné Bacsó Mónika
   projektfelelősök

A Dunaharaszti Hunyadi János 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában március 23-án került 
megrendezésre a hagyománynak 
számító, a húsvét témaköréhez 
kapcsolódó témanap a felső tago-
zaton a humán- és művészet mun-
kaközösség szervezésében.
      A tanulók számára előzete-
sen meghirdetett programon 45 
diák vett részt az 5. és a 6. év-
folyamosok közül, akik nyolc fős 
csoportokban vándoroltak állo-
másról állomásra. Minden részt-
vevőnek 2 db főtt tojással kellett 
érkeznie, egy-egy helyszínen 20 
perc állt rendelkezésre, hogy telje-
sítsék a feladatot, amelyek között 
volt ügyességi játék: tojásgurítás, 
tojásszállítás kanálon. Megismer-
kedhettek, illetve feleleveníthették 
a húsvéti ünnepkörhöz kapcsoló-
dó hagyományokat, népszokáso-
kat, valamint kézműveskedhettek 
is: tojásfestés, és gyékényfonás 
színesítette a délutánt. Az egyes 

állomásokon pedagógus kollégá-
im, valamint Adamkovics Andrea, 
egyik diákunk anyukája várta az 
érkező gyerekeket. Az idő hamar 
elröppent, a gyerekek nagyon jól 
érezték magukat. Többen is jelez-
ték, hogy nagyon tetszett nekik ez 
a program és jövőre is szeretnének 
részt venni. Ezt mutatják a tanu-
lók hozzászólásai is:
 „ Szerintem ez a délután nagyon 
izgalmas volt. Jó, hogy kimozdul-
hattunk a hétköznapi tevékeny-
ségekből. Nekem a tojásgurítás 
tetszett a legjobban. Örülök, hogy 
részt vehettem.”
    Udvardi Réka 5.a
„ Nagyon jó délután volt, remé-
lem még sok ilyen lesz.”   Incze 
Réka   6.c
Ezúton is megköszönöm vala-
mennyi kollégámnak és a kedves 
szülőnek a segítő munkáját. 

                    Molnár Zsanett
a humán- és művészet munkakö-

zösség vezetője

Húsvét témanap iskolánkban

2015. március 26-án a Nyelv-Ász 
elnevezésű versenyen, melyet a 
Dunavarsányi Árpád Fejedelem 
Általános Iskola rendezett a ha-
gyományos Árpád-napok kereté-
ben, diákjaink is részt vettek. Az 
5.a osztályból Markovics Vivien 
és Vaskó Zsófia, a 6.a osztályból 
Csapi Zsófia,  a 6.c osztályból De-
csov Julianna a  7.b-ből  Bakos 
Rita és Bujna Vivien, a 8.c osz-
tályból Váradi Csilla képviselte az 
iskolát. 
A verseny tollbamondásból és 
nyelvtani feladatsor megoldásából 
állt. A versenyzőket évfolyamon-
ként díjazták. Egy-egy évfolya-
mon 15-16 tanuló vett részt, akik 
a tankerület különböző települési 
iskoláiból érkeztek: Taksonyból, 

Szigetszentmiklósról, Szigetha-
lomról, Tökölről, Dunaharaszti-
ból, Délegyházáról és a versenyt 
rendező Dunavarsányból.

Iskolánkból helyezést ért el: 
5. évfolyamon:   Vaskó Zsófia   II. 
helyezés  
6. évfolyamon:  Csapi Zsófia      I. 
helyezés
7. évfolyamon:   Bujna Vivien  II.  
helyezés 
Valamennyi tanulónk kapott em-
léklapot, a helyezettek oklevelet 
és ajándékkönyvet vehettek át. 
Gratulálok nekik és felkészítő ta-
náruknak, Ligeti Józsefné Francis-
ka néninek!

Vighné Bacsó Mónika
igazgatóhelyettes

A Nyelv-Ászon is ászok voltunk
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2015. február 25-én rendeztük meg tanke-
rületünk 3. osztályos tanulóinak kistérségi 
„Digi-Koopé” matematikaversenyünket. A 
verseny „DIGI”, mert tartalmaz számító-
gépen megoldandó feladatokat, és „KOO-
PÉ”, mivel a verseny második felében a 
csapatok kooperatív csoportmunkában 
dolgoztak. A feladatok főként logikára, 
kombinációs készségre, az összefüggések 
felismerésére épültek, de a sikeres szerep-
léshez szükség volt a csapattagok összedol-
gozására, együttgondolkodására is.
Amíg a zsűri visszavonult összesíteni a 
pontszámokat, a versenyzők egy érdekes 
bemutatón vehettek részt, mely a verseny 
digitális részéhez is kapcsolódott. Iskolánk 
nemrég kapott egy 3D-s nyomtatót, me-
lyet a technika órákon használnak tanu-
lóink. A gép egyik fejlesztőjének 12 éves 
fia, Csobolyó Tamás tartott egy előadást a 
gyerekeknek és a kísérő kollégáknak arról, 
hogyan lehet 3D-ben nyomtatni, valamint 
ő tervezte, készítette azt a kis emlékplaket-
tet is, melyet az eredményhirdetés után 
minden résztvevő megkapott. 
A nap végén két kategóriában díjaztuk 
a résztvevők teljesítményét. Egyéniben, 
a számítógépes és a feladatlapos fordu-
ló alapján, valamint csapatversenyben, 
melynek pontszámait a kooperatív cso-
portmunka és a csapattagok egyéni ered-
ményei adták.

Helyezések:
Egyéni verseny:
I. Vida Patrik Thury József Általános 
Iskola, Makád
II. Iliás Gergely    Kardos István Általá-
nos Iskola, Szigetszentmiklós
III. Kána i  No ém i             
Szent István Általános Iskola, Szigethalom
Csapatverseny:
I. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 
Dunaharaszti
II. Thury József Általános Iskola, Makád 
III. II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola, Dunaharaszti 
Gratulálunk nekik, és a verseny minden 
résztvevőjének!

DigiKoopé kistérségi 
matematikaverseny

2015. február 19-én ke-
rült megrendezésre Szi-
getszentmiklóson az idei, 
kistérségi nyelvtan-he-
lyesírási verseny, melyen 
tanulóink gyönyörű ered-
ményeket értek el.
Csapatversenyben:
2. évfolyam: II. helyezés 
Csapattagok: Vaskó Dóra, 
Novota Panni, Bercsek 

Blanka
3. évfolyam: IV. helyezés 
Csapattagok: Gáspár Lili, 
Szabó Réka, Turi Anita
4. évfolyam: III. helye-
zés Csapattagok: 
Flanek Emese, Gulyás 
Domokos, Vass Zalán
Egyéniben pedig a 4. osz-
tályosok mindhárom do-
bogós helyezést elhozták:

I. Flanek Emese
II. Gulyás Domokos
III. Vass Zalán
Gratulálunk versenyző-
inknek, valamint a felké-
szítő pedagóusoknak:
Sasné Tóth Erzsébetnek, 
Tóth Ilonának, Kmety-
ty Ilonának, Némethné 
Csobolyó Évának, Sinkó 
Lászlónak

Ismét nagyszerű eredményeket értünk el a 
XXV. Zrínyi Ilona Matematikaverseny me-
gyei fordulóján 
A Kárpát-medence egyik legnagyobb 
matematikaversenyének megyei fordulói 
2015. február 20-án Magyarország 120 te-
lepülésén, valamint a Felvidéken, Kassán, 
Komáromban és Rimaszombaton kerültek 
megrendezésre. A verseny elsődleges célja 
a tantárgy népszerűsítése, a tanulók logi-
kus gondolkodásának fejlesztése, valamint 
az, hogy az iskolák 2-12. osztályos tanulói 
összemérhessék matematikai tudásukat. 
Ezen a versenyen egy megyén belül sok 
ezer diák vesz részt, ezért már nagyon szép 
eredménynek számít az is, ha valaki az első 
száz között teljesít. 

A versenyen ismét jól szerepeltek a Hunya-
di „kis matematikusai” is. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen, melyre évfolyamon-
ként az első 20 helyezettet hívják meg, há-
rom tanulónk is részt vett:
Kroh Péter 2.d osztályos tanulónk 8. helye-
zett,
Németh Anna Eliza a 4.b osztályból 17. 
helyezett, és
Török Lilla 6.-os tanulónk 14. helyezett lett.
(Felkészítő tanáraik: Kaltenecker Antalné, 
Drahosné Akócsi Ancilla, Némethné Cso-
bolyó Éva, Bella Lehelné)
Gratulálunk diákjainknak és az őket felké-
szítő pedagógusoknak a gyönyörű eredmé-
nyekért!

Területi nyelvtan-helyesírási verseny

XXV. Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny

Mint minden évben, vagy mégsem? Idén 
különlegesebb lett számunkra ez a hagyo-
mányos nemzetiségi német vers- és próza-
mondó verseny, melynek kistérségi forduló-
ját rendezte iskolánk március 10-én. Nem 
azért, mert újra megéltük, mennyire szeret-
nek a diákok verseket szavalni vagy prózai 
műveket előadni. Ezt tudtuk. Hanem, mert 
ilyen sok diákot már rég fogadott iskolánk 
egy verseny alkalmából. Összesen 10 tele-
pülés több, mint 100 tanulója vett részt a 
versenyen. Érkeztek tanulók Taksonyból, 
Dunavarsányból, Tökölről, Makádról, Szi-
getbecséről, Ráckevéről, Szigetcsépről, Szi-
getújfaluból és Budakesziről is. A verseny 
hangulata, a várakozás izgalma hamar ma-
gával ragadott tanárt, diákot és kísérő szü-
lőt egyaránt. A megyei forduló volt a tét, 
aki itt nyert egy lépéssel közelebb került ah-
hoz, hogy a megyei fordulóba jusson, és így 
esélye legyen bejutni az országos döntőbe. 
Két tanulónkra vagyunk nagyon büszkék, 
akik képviselhetik iskolánkat és városunkat 
áprilisban a Pilisvörösvári Német Nemze-
tiségi Általános Iskolában: Kroh Péter 2.d 
osztályos tanulóra, akinek felkészítő tanára 
Molnárné Ruff Brigitta volt, valamint 
Kenéz Antónia 8.b osztályos tanulóra, akit 
Lénártné Németh Mónika készített fel a 
versenyre. Számukra és a többi iskolából 
továbbjutó diák számára folytatódik tehát 
a felkészülés, hiszen a megyei fordulóban is 
minden évben komoly verseny folyik a to-
vábbjutásért az országos döntőbe.  
            Lénártné Németh Mónika

Német nemzetiségi vers- 

és prózamondó verseny
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 Agilis munkatársakat 
keresünk 

pénzügyi területen, 
üzletkötői munkára!

Követelmények: középfokú iskolai 
végzettség, jó kommunikációs készség, 

pontosság, felhasználó szintű 
számítástechnikai ismeret

Önéletrajzokat az alábbi e-mail 
címre kérjük: 

penzugyekmost@gmail.com
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ARCFESTÉS Bulira, rendezvényre, vagy csak mert tetszik
             Telefon: + 36 30 336 1417
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Meghívó Idősek Napjára
2015. május 10-én 15 órától ünnepeljük az időseket a Fő úti Szent István 
Plébániatemplomban. Az ünnepségre, és az azt követő uzsonnára szere-
tettel várjuk az érdeklődőket! Aki nem tud eljönni gyalog, kérjük, hogy 
szóljon, vagy iratkozzon fel a sekrestyéseknél és akkor kocsival elhozzuk.

A ruhaosztás és ruha-átvétel szünetel tataro-
zás miatt, a karitász-boltban (a Fő út 73-ban, a Szent István Főplébánia 
mellett). Kérjük, hogy ne hagyjanak csomagokat sem a plébánián, sem a 
templomban, mert nem tudjuk átvenni!

Szent Erzsébet Karitász

GRATULÁLUNK!
Szeretettel köszöntjük a 

90. éves
Horváth Gyuláné Margit nénit 

valamint
Vlaico Josefát és Banzsál Istvánnét

Jó egészséget és boldogságot kívánunk!

2015. januári
újszülöttek

1. Gyüre Tamás Zétény             2015.02.10
2. Tóth Dorina Beáta          2015.02.17
3. Nagy - Bíró Bercel          2015.02.02
4. Várnai Hanna Mercédesz         2015.02.11
5. Bachsitz Liliána             2015.02.13
6. Hégely Teofil                  2015.02.16
7. Haller Benett Norbert     2015.02.16
8. Tizedes Ágoston          2015.02.20
9. Pandur József Milán      2015.02.21
10. Horváth Damján         2015.02.20
11. Jakab Roberto            2015.02.20
12. Rév Alíz                            2015.02.20
13. Vámosi Emma Ilona        2015.02.11
14. Gyulai Boglárka          2015.02.03
15. Jobbágy Marcell            2015.02.10 
16. Bagyinszki Vencel         2015.02.25
17. Kurucz Konor             2015.02.18

2014. december és 
2015.január hónapban el-
hunytak, akiket március 
hónapban  helyeztek örök 
nyugalomra:
Varga Nándorné élt 81 évet 
(2014. december)
Mátyási István élt 57 évet 
(2015. január) 
Nagy Irén élt 95 évet 
Vadász László élt 82 évet 
Dr. Bogdán István élt 88 évet
Dr. Lugosi Antal Mihály élt 83 évet

2015. február hónapban el-

hunyt dunaharaszti lakosok:

Perényi  Mátyásné élt 87 évet

Tóth Lajos élt 65 évet

Janó Zoltánné élt 47 évet 

Kővágó János élt 79 évet 

Lakatos Lajosné élt 76 évet

Tilly Róbert Nándor élt 82 évet

Kovács Imréné élt 76 évet

Reibl Jakabné élt 82 évet

Tóth Imre élt 83 évet 

Nyágai Béla élt 75 évet

Városi Mátyás élt 86 évet

Weinber József élt 59 évet

Wiszt Irén Gabriella élt 56 évet

Lakatos Kálmánné élt 71 évet

Dr. Galambos Lászlóné élt 87 évet 

Marosi Pál élt 84 évet 

Marton László élt 25 évet 

Barkóczi Ferencné élt 86 évet

Kiss Lajos élt 94 évet

Kozma Gyuláné élt 86 évet

Csirik Imréné élt 90 évet

Nagy Imréné élt 65 évet

Közélet
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

Hirdetésfelvétel: 
harasztilap@gmail.com 
telefon: +36 30 336 1417

egész oldal: 95 000 Ft+Áfa, 
fél oldal: 50 000 Ft + Áfa, 
negyed oldal: 26 000 Ft + Áfa, 
nyolcad oldal: 10 000 Ft + Áfa
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Dunaharaszti Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a városban mű-
ködő civil szervezetek számára
A pályázat címe: 
Önszerveződő szervezetek 
támogatása

A pályázat célja: A Dunaha-
rasztin élő vagy dolgozó állampolgá-
rok önszerveződő közösségeinek az ön-
kormányzati feladatok megvalósítása, 
a polgárok közéletbe való bevonása, 
a település fejlesztése és szépítése, a 
környezetvédelem, a kultúra és a ha-
gyományok ápolása, a lakosság műve-
lődése, oktatása, szórakozása, sporto-
lása, egészségi állapotának megőrzése 
és javítása érdekében végzett tevé-
kenység támogatása.
A szervezetek a terembérleti támoga-
tásra vonatkozó igényüket is e pályá-
zat keretében és előírásainak megfele-
lően nyújthatják be!

A pályázaton felosztható ma-
ximum összeg: 14.000.000,- Ft, 
melyet 
Dunaharaszti város költségvetése 
biztosít.
A pályázaton részt vehetnek:
- azok a bíróság által bejegyzett civil 
szervezetek, egyesületek, szövetségek, 

amelyek az Önkormányzat illetékes-
ségi területén bejegyzett székhellyel 
rendelkeznek, vagy Dunaharaszti 
székhellyel alszervezetet működtet-
nek, továbbá
- azok a helyi közösségek, amelyek 
meghatározó szerepet töltenek be Du-
naharaszti város közéletében, illetve 
sportéletében.
A pályázóknak meg kell felelniük az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény rendelke-
zéseinek, különös tekintettel a beszá-
molási kötelezettség teljesítésének kö-
vetelményére.
Nem pályázhatnak vállalkozói szer-
vezetek, politikai pártok, nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint azok, akik 
a korábban felvett támogatással ha-
táridőben nem számoltak el, illetve 
azok, akiknek köztartozásuk, valamint 
lejárt határidejű pályázati kötelezett-
ségük van, csőd- végelszámolási vagy 
felszámolási eljárás alatt állnak.
Pályázni az erre a célra készült, hiány-
talanul kitöltött nyomtatványon lehet. 
A pályázati nyomtatvány letölthető a 
www.dunaharaszti.hu honlapról, va-
lamint beszerezhető a Dunaharaszti 
Polgármesteri Hivatalban a pályázat-
kezelőnél.

A pályázathoz csatolni kell: 
- egyesület esetén a bírósági bejegy-
zésről szóló végzést,
- más szervezet esetén a létesítő ok-
iratot vagy egyéb alapdokumentumot.
A pályázat benyújtásának módja: 
Személyesen a pályázatkezelőnél

A pályázat benyújtási határideje: 
2015. április 10. (péntek) 11.00 
óra
A pályázat benyújtásának helye: 
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
2330 Dunaharaszti, Fő út 152./4. szo-
ba/Titkárság
Pályázatkezelő:    
Papp Zoltánné
Telefon:  06-24/504-405

Döntés a benyújtott pályázatok támo-
gatásáról: A 2015. április 27-i képvise-
lő-testületi ülésen!
A pályázathoz szükséges további in-
formációk a pályázatkezelőnél igényel-
hetők!
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13 – 18 óra
Szerda: 8 – 12 óra és 13 – 16 óra
Péntek: 8 – 12 óra

 Dunaharaszti Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vendég sztár zenekar Gönczi Gábor 
vezetésével a SMILE Zenekar, 
továbbá a JAM zenekar gondosko-
dik a jó hangulatról. 
Jegy ára: 15.000.- Ft
amely teljes étel és korlátlan 
ital fogyasztást tartalmaz. 
A jegyek elővételben megvásárolható-
ak a Polgármesteri Hivatal Titkár-
ságán

Polgármesteri Bál
2015. április 11-én 19.00 órától
a Dunaharaszti József Attila Művelődési Házban
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A Díjbeszedő Holding Zrt. Leolvasási Főosztálya 
Fogyasztásmérő leolvasó munkatársat keres, első-
sorban a környező településeken található fogyasz-
tásmérők leolvasására. 
Leendő munkatárs fő feladatai: meghatározott ütemezés 
szerint a közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek leol-
vasása, a fogyasztási adatok rögzítése, fotók készítése
Elvárások: minimum 8 általános, fizikai alkalmasság, ter-
helhetőség, pontosság, precíz munkavégzés, Androidos 
okostelefon használata, saját tulajdonú motorkerékpár/
gépjármű
Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, alapfizetés 
+ teljesítményarányos jövedelem, gépjármű költségtérítés 
Jelentkezés: Magyar nyelvű fényképes önéletrajzát küldje 
a gyorgy-sandor@dbrt.hu e-mail címre. További informá-
ció a 06-30-977-76-79 telefonszámon kérhető.
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Nincs mese
Nincs vára nincs udvarán, 
Nincs Király nincs mire vár.

Nincs honnan Nincs Ki jön el, 
nincs lányok nincseivel.

Nincs szavak nincse mögött, 
nincs hangom nincse köszönt.

Nincs álmok nincs idején, 
nincs már remény, nincs mese.

Nincs minden rendben velünk, 
nincsek közt nincsen helyünk.

Nincs ágyunk, nincs takarónk, 
nincs úton útravalónk.

Nincs vágyó nincsünk fölött, 
magunk is nincsek leszünk.

L.M.

Kondor Béla a közeli Pestszentimre szülötte. Fiatalon (41) el-
hunyt kiváló festő, grafikus és költő. A grafikai stilusában (kiváló 
rézmetsző volt), ötvözte a régi nagymesterek erényeit Boschtól 
– Dürerig. Bravúros technikája, hatalmas kézelőereje szuggesztív 
előadásmóddal párosult. Bonyolult szimbólumrendszere a finom 
vonalszerkezetek esztétikáján keresztül hatnak a szemlélőre.  En-
nek a rendszernek tengelyében a repülőgép található, a szárnyas 
szerkezet, melynek ősét Ikarus viselte vállain. Izgatta a szárnyalás 
térben, időben, gondolatban a fantázia síkján, valós képi elemek-
kel, attributumokkal. Életművének talán legismertebb darabja a 
Darázskirály. Az ikonos megjelenésű képen, a Darázskirály tragi-
kus alakjában a szenvedő Krisztus és Pierrot egyesül. A korona 
egyszerre királyi felségjel, töviskoszorú és bohócsüveg. Ahogy a 
király tartja kezében a jogart és az országalmát, úgy tartja kezé-
ben a Darázskirály a hártyaszárnyú csodadarazsat, ezt a furcsa 
valamit, ami egyszerre hasonlít emberi kéz alkotta gépszerkezet-
hez és élő, organikus lényhez. Szoros, elválaszthatatlan kapcsola-
tukat a kéz jelzi, hiszen a darazsat tartó kéz ugyanolyan görcsös 
ritmussal mozog, mint a darázslábak.A kéz és a rovar hasonulnak 
egymáshoz. A másik kéz lágyvonalú ábrázolása, ellentétben áll az 
előzővel, színében is különbözik attól, s a nyitott tenyér arc felé 
fordításával egy belső meditatív világot tár fel elénk, ezzel is mu-
tatva a figura furcsa kettősségét. A darázsmotívum a szárnyalás, 
az emberi alkotóerő legnagyszerűbb ősi szimbóluma. A darazsat 
kezében tartó főalak mellett nagy jelentősége, determináló ereje 
van a háttérnek is. A geometrikus formákból szerveződő város, a 
figurát történeti-társadalmi közegbe helyezi, ugyanakkor a mögöt-
te ábrázolt ikonos megjelenésű arany felület már a transzcenden-
tális szféra jelképe. Ebbe az aranyalapba hatalmas vízióként egy 
napkorong karcolódik, a napkirály jeleként. A karéjban megjelenő 
háromszög motívumok visszacsendülnek a Darázskirály koroná-
jában, ezzel is az időtlenség, a mítosz világába emelve a figurát. 
A kép magántulajdonban van.

lehel

Darázskirály
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Dunaharaszti Város Önkormányzatának 
szervezésében

 2015. május 1-jén 
MAJÁLIST 
tartunk a  Sport Szigeten

Délelőtti órákban: 
amatőr kispályás labdarugó mérkőzések 

a DMTK szervezésében. 
Jelentkezni lehet személyesen 

a Sport Szigeti műfüves pályán

13.00 órától: 
Giraffe ügyességi kerékpárverseny 

14.00 órától:
Nemzetiségi és Tánccsoportok táncbemutatói, 

Karate bemutató

18.00 órától élőzene:
Fresh

Blackwater Bullfrog
 Irigy Hónaljmirigy 


