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2009-ben arra készültünk, hogy meg-
emlékezzünk a Rákóczi ligeten megin-
dult elemi oktatás 100. évfordulójáról. 
Ehhez kértem az egykori diákok segít-
ségét. Felhívásomra ketten jelentkez-
tek: Svenda Dezső Svédországból és 
Zsigmond Csaba, aki nem más, mint 
az egykori Rákóczi ligeti Állami Elemi 
Iskola igazgatójának, Cseh Tivadarnak 
az unokája.
Ez alkalommal Svenda Dezsőről fog 
szólni a történet, akivel immár évek óta 
ímélen tartjuk a kapcsolatot, kivéve 
évente azt a néhány őszi napot, amikor 
hazalátogat.
„Gondolatban gyakran vagyok otthon. 
Rovom az utcákat, a régieket és az úja-
kat. Az üres telkek mind beépültek, de 
az én emlékezetemben még élénken él-
nek a régi képek. A Davida Miklós (ma 
Mindszenty József) út mindkét oldalán 
kukoricaföldek voltak a Móra Ferenc 
utcától a futballpályáig. Eltűnt a ho-
mokbánya, új lakótelepek létesültek…
de azért még sok minden megmaradt a 
régi Harasztiból” - írta egyik levelében; 
és a továbbiakban is az íméljeiből ösz-
szeállított részleteket idézem.
„Dr. Helméczy Mátyás Dh. története 
c. könyvében részletesen foglalkozik a 
parcellázásokkal, aminek folytán a csa-
ládunk Harasztira került. Apai nagya-
nyámnak volt egy kis vegyeskereskedé-
se Angyalföldön, és vett egy-egy telket 
Harasztin három gyermeke számára. 
Egyet a Széchenyi utcában és kettőt a 
Sugár utcában. Apámé lett a Sugár u. 
16. sz. (ma Rózsa u. 20.  – időközben 
két nagyobb telket kettéosztottak.) A 
Sugár út, mely egyenesen a vasúttól a 

Kerczinger-dombig húzódott, rövid léte 
alatt négyszer változtatta meg a nevét, 
a politikai helyzetnek megfelelően. 
Visszatérve ő még csak [ti. Svenda 
Dezső édesapja] 3 éves volt ekkor, így 
az építkezésre csak a 30-as években ke-
rült sor. …a parcellázási tervrajzon jól 
látható az Alkotmány (ma Táncsics) 
utcától a vasút felé a 3. telken a ce-
ruzával jelzett Schvenda név. A telkek 
jóval nagyobbak voltak a mostaniaknál 
(350 négyszögöl), így alkalmasak vol-
tak a kertészkedésre. Apám is szőlőt és 
gyümölcsfákat telepített, és a két szom-
szédos beépítetlen telket is mi hasz-
náltuk. Én ebben a házban születtem 
1933-ban.
Apám két testvére sokkal idősebb volt, 
ők hamarabb felépítették a házukat. 
Ferenc a Széchenyi utcában, neki hét 
gyermeke született, akik ott nőttek fel. 
Terézia a Sugár utcában, neki 2 gyer-
meke lett. Ezek közül senki sem él már, 
és az ő leszármazottjaik is mind szét-
szóródtak. Ma már senkivel nem tartok 
közülük kapcsolatot.
Apám, Svenda Károly 1930-ban nősült, 
anyám a Csongrád megyei Mindszent-
ről került Budapestre. Hárman lettünk 
testvérek: bátyám két évvel volt idő-
sebb nálam, a húgom 6 évvel fiatalabb. 
Apám szerszámlakatos volt a Csepeli 
Weiss-Manfred gyárban 1945-ben be-
következett haláláig [tuberkulózisban 
hunyt el]. Én 12 éves voltam ekkor. 
Nagyon nehéz évek következtek, anyám 
egyedül nevelt fel bennünket. Bátyám 
esztergályos lett, utoljára a Csepel Au-
tógyárban dolgozott. Én villanyszerelő 
lettem a Budapesti Elektromos Művek-

nél, és tovább tanultam. Utoljára egy 
ipari tanuló iskolában tanítottam elekt-
rotechnikát leendő villanyszerelőknek.
Az ’56-os forradalomban bizonyos mér-
tékig kompromittáltam magam, s való-
színűleg nem maradhattam volna meg 
az állásomban. Amikor az oroszok visz-
szajöttek, láttuk, hogy nem lesz válto-
zás, s elhatároztuk a bátyámmal, hogy 
elhagyjuk az országot. A mi távozásunk 
után röviddel anyám és húgom is útra 
keltek. Ők előbb Angliába kerültek, vé-
gül itt Västerasban egyesültünk.
A mai könyvtár épülete az igazgató, 
Cseh Tivadar lakásául szolgált. Igazga-
tói teendői mellett tanított is az alsó 
osztályokban. Német különórára jár-
tam hozzá, amire apám kényszerített: 
„Talán egyszer
szükséged lesz rá!” – mondta. Valóban 
hasznát is vettem: először Ausztriában, 
és eleinte itt Svédországban is. Ezen 
kívül, épp egy német leánnyal hozott 
össze a sors, aki a szüleivel Berlinből 
került ide néhány évvel korábban.
Nagyjából így kerültünk Dunaharaszti-
ra, és távoztunk onnan. Úgy látszik, 
hogy itt végleg legyökereztünk” – írta 
egyik, már e cikkel kapcsolatos levelé-
ben. És ezt el kell fogadnunk. Meg azt 
is, hogy 18 év után – amikor már lehe-
tett –, jött Dunaharasztira, a gyerekkor 
utcáiba, a régi ismerősök, iskolatársak 
látására, a soha el nem eresztő fiatal-
sága színhelyeire. Legutóbb 2015 őszén 
kerékpározás közben mesélt az egyko-
ri Rákóczi ligeti házakról és lakóikról. 
Május 22-én töltötte be 83. életévét. 
Ősszel újra várjuk.

           Gregus Márta

Rákóczi ligettől Västerasig, avagy a „föl-földobott kő”
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A könyvtár „összehozza” mindazokat, 
akik kulturális értékekre vágynak, akik-
nek azonos az érdeklődési körük, vagy csu-
pán találkozni akarnak másokkal, mert a 
kultúra közös anyanyelv. „A kultúra nem 
azt jelenti, hogy fogkeféd van és meg tu-
dod indítani a lemezjátszót. A kulturált 
ember látni és érezni tudja a szépet és a 
jót.”- mondta Wass Albert. A kultúra fel-
emeli a leszakadó rétegekből azokat, akik 
felfedezik a kulturális értékek erejét, mert 
olyan gazdagsághoz férnek hozzá, ame-
lyek hozzájárulnak a felemelkedésükhöz. 
Ezért a könyv és a könyvtár még sokáig 
velünk maradnak, és azért is, mert olyan 
rendszerezett hozzáférést nyújtanak az 
emberi gondolatokhoz, amire mindig lesz 
igény. Ha könyvvel foglalkozik az ember, 
akkor az leköti - és ad egy olyan szellemi-
séget, amely meglátszik a gyermeknek és 
a felnőttnek is az arcán –, az egyén akár 
egy életvezetést, pályavezetést is kaphat. 
A könyv az életminőség javulását segíti 
elő, segít a tájékozódásban, az emberek 
attitűdjeinek befolyásolásával pedig ösz-
tönzi a problémamegoldó látásmódot. 
Karinthy Frigyes azt írja: „Játszunk 
műveltséget! Ki tudja, mi volt előbb – a 
játék, vagy a műveltség, mint ahogy a 
költészet tanúsága szerint sem lehet meg-
állapítani, melyik a játék – szó-e, vagy a 
fogalom? A kultúra története azt mutat-
ja, hogy a legtöbb ismeret, amit érdemes 
volt megismerni, játékból született. Sok 
jelzőt kapott már az EMBER, mely őt 
az állatoktól megkülönbözteti. Homo sa-
piens, homo politika, homo faber. Én egy 
szerényebbet ajánlanék, és mégis lénye-
gesebbet: homo ludens, játékos ember.” 
Június 9-én 10-12.00-ig tartjuk a kicsi 
embereket a könyvtárba beszoktató „Dü-
höngőt” és 16-18.00-ig a Játékdélutánt. 
A Dunaharaszti Városi Könyvtár tiszte-
lettel megköszöni önkénteseinek Horváth 
Pálnénak, Kovács Ilonának és Patyi Beá-
nak (A Dunaharaszti Környezetbarátok 
Egyesületének és a Szent Erzsébet Ka-
ritásznak) egész tanévben való részvéte-
lét, hihetetlenül gyönyörű ötleteit, a szép 
alapanyagokat, a türelmet és a gyermek-

szeretetüket a Játékdélutánon!
E májusi számban a 23. Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztivál kínálatából aján-
lunk felnőtteknek és gyermekeknek szóló 
könyveket, amelyeket könyvtárunkból 
kikölcsönözhetnek:
Jostein Gaarder volt az idei díszvendég, 
aki már világra szóló sikert aratott 1991-
ben Sofie világa – több mint százmillió 
példányban elkelt - című írása okán. Mos-
tani műve az Anna világa címet kapta, 
mert hasonlít a huszonöt éve született 
regénysikerhez. Ebben is egy norvég kis-
lány furcsa időutazásának lehetünk tanúi, 
akárcsak Sofie esetében, habár ezúttal a 
jövőben, 2082-ben. A főhős akkori uno-
kája már egy olyan világban él, ahol nin-
csenek évszakok, meleg van, sokat esik 
az eső, és délről folyamatosan érkeznek 
a klímamenekültek. Az unoka nehez-
tel nagyszülei nemzedékére, amiért nem 
akadályozták meg a természet romlását. 
Gaarder erős fantáziával, ám könnyen be-
fogadhatóan ír erről a sorsunkat mindin-
kább meghatározó etikai problémáról. De 
nemcsak ír, hanem sokat tesz pedagógus-
feleségével együtt a környezetvédelemért.
Másik fesztivál-könyvünk a Verslavina. 
Lackfi János és Szabó T. Anna a legnép-
szerűbb közösségi portálon olyan dolog-
ba fogtak, ami lavinaként söpört végig 
a neten, és rántott magával ismert és 
kevésbé ismert alkotókat. Most papíron 
is olvashatók e versek. „Amikor például 
az első orosz űrhajósokat felkészítették, 
meg kellett tanulniuk fejből jó néhány 
Puskin-verset. Mert amikor kint állsz a 
felfoghatatlan magányban, kell valami, 
hogy ne őrülj meg, megmaradjon az ép 
eszed, az ép lelked. Ez például lehet érv a 
költészet mellett.”(Csukás István) Lackfi 
János szerint, hogy „ha az embernek nin-
csenek kilátási pontjai, élő automatává 
változik: eszik, iszik, ürít, fölkel, lefek-
szik. Nem tudom, az kit elégít ki: nagyon 
sokunkat biztos nem, mert akkor nem 
keresnék annyian a mesterséges meny-
nyországokat – az irodalom is mestersé-
ges mennyország. A vers amúgy minden 
korban ugyanarról szól, hiszen nem lehet 

kitalálni új érzelmeket, nincs új emberi 
agy.”
Szintén „könyvfesztiválos könyv” Ivona 
Březinová: Add a mancsod! című mese-
regénye, amelyet 6-9 éveseknek ajánl a 
kiadó. Julek is, Cézár is iskolába indul. 
Csakhogy egyikőjük gyerek, a másikójuk 
kutya: törzskönyvezett golden retriver. 
Julek joystick-kal irányítható elektroni-
kus kerekesszékkel közlekedik, harmadi-
kos. Cézi éppenséggel speciális kiképzést 
kap, hogy ha majd levizsgázott, segítsé-
gére tudjon lenni kis gazdájának. A meg-
ható, humoros könyv emberi közvetlen-
ségével hat, de néha, közbevetőleg, közli 
Cézi megfigyeléseit, érzéseit, élményeit 
is. S, hogy a kutyaiskola könnyebb len-
ne, mint a gyerekeké? Hogy itt nem le-
het megbukni? Ha-ha-ha…Ne képzeljünk 
ilyent!  A kutyahűségről, az összetarto-
zásról, a barátságról és a feltétel nélküli 
szeretetről szól ez a mese, élmény olvasni. 
Júniusban Daka Zsuzsanna kiállítását 
tekinthetik meg Mini Galériánkban. Be-
mutatkozásában írja: „75 éves nyugdíjas 
vagyok. 1999 óta élek Dunaharasztin. 
Korábban nem foglalkoztam festészettel, 
hanem kézműveskedtem, de néhány évvel 
ezelőtt megtetszett egy pasztellfestmény 
és ennek alapján kezdtem el amatőr mó-
don művelni ezt a technikát. Nekem nagy 
örömöt jelent a festés, nagyon jó kikap-
csolódás. Elfeledteti a nehézségeket. Arra 
törekszem, hogy változatos témákat dol-
gozzak fel. Ezekkel a képekkel szeretnék 
most bemutatkozni. Főleg fotó alapján 
dolgozok, hogy milyen eredménnyel, azt 
majd a kedves látogatók fogják eldönteni, 
kérem, hogy tekintsék meg a képeimet.”
Június 2-án az Ünnepi Könyvhétén Lóczy 
István tart könyvbemutatót és könyvvá-
sárt Friedrich Kaindl: A németek törté-
nete Magyarországon című könyvről és 
ismét kapható lesz Müller-Guttenbrunn: 
A svábok bejövetele regény is!
Tisztelt Könyvtárlátogatóink! 2016. július 
1-augusztus 21-ig nyári nyitva tartással 
várjuk Önöket: hétfő: 13-18.00; kedd: zár-
va; szerda: 10-12.00. 13-18.00; csütörtök: 
zárva; péntek: 13-18.00; szombat: zárva. 
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"Hogy kik vagyunk, hogy mit tu-
dunk, hogy mit bírunk, elmondja 
a szivárvány!"
                         Shirley Maclaine

Dunaharaszti legújabb óvodájá-
ban az idei tanévben is nagyon 
sok izgalmas esemény történt. Az 
óvoda épületét jól belaktuk, min-
den szegletét jól ismerjük már. A 
gyerekek és a szülők is örömmel 
járnak hozzánk nap, mint nap, 
amihez a sok jó és változatos prog-
ram is hozzájárul. Ebben az évben 
már hagyományként ünnepeltük 
közösen a szüretet, a Márton na-
pot, a Luca napot, versenyeztünk 
a Húsvéti Hétpróbán, állítottuk a 
májusfát, táncoltunk a GYERE 
programosokkal. A Föld napja 
alkalmából idén újrahasznosított 
tárgyakból, eszközökből kiállítást 
rendeztünk, melyben a szülők és 
a gyerekek közös munkáit állít-
hattuk ki. Rendkívül ötletes, gyö-
nyörű alkotások születtek, dicséret 
érte minden családnak.
Tavaszi papírgyűjtésünkkor két 
célt is kitűztünk magunk elé. Na-
gyon nagy örömünkre, a szülők 
lelkesedését dicsérve mindkét öt-
letünk valóra válhatott, és most 
már óvodánkat szépíti.
Először is elkészült az „emlék 
fánk”, melyre ezentúl az óvodánk-
ból elballagó gyerekek nevei kerül-
nek, évről évre bővítve Szivárvány 
„családunk” népes táborát. A fal-
festményt Cseh Bettina készítette, 
köszönet érte.
Másodszor pedig, és erre különö-
sen büszkék vagyunk, Harasztin 
egyedülállóként elkészült az Érzé-
kelő ösvényünk, mely a jótékony, 
sokoldalú fejlesztés mellett (ko-
ordináció, talpboltozat, egyensú-
lyérzék…) remek szórakozást és 
játékot biztosít a gyerekeknek. Az 
ösvény a Mezítlábas Park ötlete 

alapján készült, és a különböző 
anyagok változatos egymásután-
ja teszi érdekessé és különleges-
sé a járást rajta. A szülők és a 
gyerekek nem csak a hozzá való 
anyagok összegyűjtésében, hanem 
szorgalmas munkával is részt vet-
tek az elkészítésében. Jó volt látni, 
és érezni azt a szeretetet, amivel a 
szülők gyermekeik örömére össze-
fogtak és munkához láttak. Hálá-
san köszönjük mindenkinek!
Idén vár még ránk egy gyermek-
napi „Szivárvány-Hét”! A vidám 
programok, a Szivárvány Olim-
pia, és a családi sportnap mellett, 
Béres Alexandrával is együtt tor-
názhatnak majd kicsik és nagyok.
A hosszú nyár után pedig izgatot-
tan várjuk az új, kis Szivárvány 
Ovisokat és Szüleiket, hogy ők is 
részt vehessenek szivárványszínes, 
óvodai hétköznapjainkban.                                             

Palyaga Boglárka 
tagóvoda-vezető
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13-18.00 óráig tartunk nyit-
va!  2016. augusztus 22-től 
ismét a megszokott kölcsön-
zési időben várjuk Önöket. 
Terveink 2016 második fél-
évére:
Augusztus 25-én a jól ismert 
haraszti kerámikus, Szabó 
Ági: „Dél-Afrika, itt élek én” 
című vetítéssel egybekötött 
előadása lesz. Szeptember 
1-én a 250 éve született Fa-
zekas Mihályról, szeptem-
ber 29-én a 75 éve elhunyt 
Babits Mihályról, október 
27-én a 75 éve elhunyt Re-
ményik Sándorról és decem-
ber 22-én a 95 éve született 
Pilinszky Jánosról – mindig 
18 órai kezdettel – tartunk 
megemlékezést Dr. Reisen-
ger János irodalomtörténész 
vezetésével.
Szeptember 15-én 18 órától 
a Környezetbarátok Egyesü-
lete ökologiai, vetített képes 
előadást szervez Dr. Olach 
Zoltánnal.
Szeptember 22-én 18 órától 
Balczó András háromszoros 

olimpiai bajnokot – a nyári 
olimpiai játékok után – kí-
váncsian várjuk a könyvtár-
ba. 
Október 22-én Dr. Sziráki 
György vetített képes ter-
mészetvédelmi előadását lát-
hatják, hallhatják.
Szeptembertől minden hó-
napban a második csütör-
tökön ismét lesz Dühöngő, 
majd Játékdélután.
Surányi Jánosné gobelinjeit 
szeptemberben, októberben 
Dr. Fertőiné Demjén Gert-
rúd festményeit, november-
ben a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola diákjainak, 
decemberben Róna J. László 
haraszti költő parafrázisait 
bemutató kiállítását láthat-
ják Mini Galériánkban.
Szeretettel várják az ér-
deklődőket a Dunaharaszti 
Városi Könyvtár munka-
társai!
Dunaharaszti, Dózsa Gy. 
út 12/b. www.dhbiblio.hu 
www.facebook.com   tele-
fon: 06-24-531-040  06-30-
327-9474
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A testületi ülés elején dr. Szalay László 
polgármester beszámolt az előző ülés óta 
történtekről:

1. A május 24-i felhőszakadás alkalmával 
Városunkban 60-70 mm csapadék hul-
lott le 2-3 óra alatt, szemléltetésként ez 
az éves átlagos mennyiség több, mint 10 
%-a! 
A vízelvezető rendszer ennek ellenére jól 
működött, csak néhány helyen okozott 
problémát a hirtelen lezúdult víztömeg:
A Kossuth Lajos utca Mindszenty utca 
és Jendrassyk utca közötti szakaszán a 
Jendrassyk utcai zárt csapadékcsatorna 
visszaduzzasztása miatt a burkolt árkok 
megteltek, helyenként kiöntöttek, ezért 
innen szippantó autóval szállíttattuk el 
a vizet. Bebizonyosodott, hogy ennek a 
kb. 80 éve kiépült csapadékcsatornának 
az ütemezett rekonstrukciója egy olyan 
feladat, melyet jövőre el kell végeznünk.
MÁV aluljáróban összegyűlt víz rövid 
időn belül elfolyt, - köszönhetően az 
eddig végrehajtott rekonstrukcióknak - 
addig a forgalomterelést a Polgárőrség 
megoldotta. 
Határ út – Kócsag utcai kereszteződés-
nél jelentkező, szintén visszaduzzasztás-
ból eredő, a kertekbe befolyó víz prob-
léma egy átemelő akna létesítésével (idei 
évi költségvetésben szerepel a beruházás 
költsége) megoldható.
Az A-3-as belvízcsatorna külterületi sza-
kaszán a nagyteljesítményű vízszivattyút 
is beüzemeltük, mely hozzájárult a villá-
márvíz biztonságos levonulásához.
2. Sikeres volt a védőnői szolgálat által 
megszervezett Egészségnap május 20-án. 
3. Fő út 35. alatti gyermekorvosi rendelő 
új részének felújítása megtörtént. Búto-
rok leszállításra kerültek. A hátsó rész 
bontása megtörtént, a parkoló és az oldal 
kerítés építése folyamatban van.
4. A Bölcsőde pályázati anyagát elkészí-
tettük beadásra.
5. A Mentési Pont épületébe beköttettük 
az internetet és a telefont. Kapcsolási 
száma: 24/655 443.
6. Piactér aszfaltozási, csapadékvíz elve-
zetés kiépítési munkái elkészültek. Befe-
jeződött az Erzsébet utca Arany János 
u.-Móra Ferenc u. szakaszának útépítése.
7. Duna utca, Duna köz ivóvíz rekonst-
rukciója folyamatban van, egyidejűleg az 
útépítési munkák a héten megkezdőd-
nek.
8. A város területeinek gyommentesítése 
érdekében megkezdtük a gyomos terüle-
tek feltérképezését és az érintett lakosok 

felszólítását.
9. Sikeresen lezajlott a lakossági veszé-
lyes-hulladék gyűjtési akció.
10. A Dunaharaszti Város Önkormány-
zata könyvvizsgálatával megbízott Bé-
ta-Audit Kft. megbízatása 2016. május 
31-én lejár. A szolgáltatás színvonalá-
val elégedettek vagyunk. A szerződést 
89.700,- Ft + ÁFA/hó áron a 2016. év 
könyvvizsgálatára vonatkozóan, a 2016. 
évről készített éves beszámolót elfogadó 
képviselő-testületi ülés időpontjáig, de 
legkésőbb 2017. május 31-ig meghosz-
szabbítjuk. 
11. A 2016. június 27-ére tervezett tes-
tületi ülés 2016. július 4-én, hétfőn lesz 
megtartva. 
Ezt követően sürgősségi előterjesztése-
ket tárgyalt meg a képviselő-testület. 
Döntöttek arról, hogy az RSD Parti 
Sáv Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásában foglaltaknak megfe-
lelően térítésmentesen átveszik a KEOP 
2.2.1/2F-09-2010-0002  azonosító szá-
mú „A Ráckevei (Soroksári) – Duna ág 
(RSD) vízgazdálkodásának, vízminősé-
gének javítása: szennyezőanyagok kive-
zetése a parti sávból” elnevezésű pro-
jekt során keletkezett szennyvízelvezető 
rendszer vagyonelemeit 196 169 848,- Ft 
nettó értéken. Pethő Zoltán jegyző javas-
latára ezt azonban feltételhez kötötték. A 
társulást Taksony önkormányzata fogta 
össze, és – ígéretük ellenére – még nem 
küldték meg a 150 db. átemelő szivaty-
tyú fellelhetőségét és leltári számát. Ezek 
nélkül nem lehet a rendszert felelősen 
működtetni. Az üzemeltetés egyébként 
a városunkban a víziközmű-szolgáltatást 
ellátó ÉDV Zrt. feladata lesz.
A képviselők úgy döntöttek, hogy az 
alapítványok támogatására rendelkezés-
re álló 500.000.- forintot az idei évben a 
Bárka Alapítványnak juttatják. Hajdú 
Zsolt hozzászólásában megköszönte a 
jegyző támogatását, amit az Alapítvány 
működéséhez nyújtott. Megszavazták 
a közbeszerzési kiírást a sportcsarnok 
generál-kivitelezési munkáira, majd rá-
tértek a DHRV Kft. beszámolójának 
megtárgyalására. Knapp Tibor felveté-
sére, hogy a nem működő társaság mire 
költött el 8 millió forintot, Bíró Vencel 
ügyvezető igazgató elmondta, hogy ez az 
ő bére és annak járulékai lenne, de ez 
nem lett kifizetve, így valós költés nem 
történt. Amúgy minden munkát egy 
személyben végez, a cégnek már nincse-
nek alkalmazottai. Knapp Tibor ezután 
azt kérdezte, hogy mi lesz a cég sorsa, 

hiszen 6 éve nem működik, miközben 
komoly eszközállománya van, ami folya-
matosan veszít az értékéből. Az ügyve-
zető elmondta, hogy bevételek csak az 
eszközök és az ingatlan bérbeadásából 
vannak, miközben az eszközök valóban 
vesztenek értékükből, ezt a veszteséget 
a bérbeadás bevétele kompenzálja. Meg-
említette, hogy a Fővárosi Vízművekkel 
folytatott per azzal zárult, hogy a Víz-
művek a tartozásokat engedményezte 
az ÉDV Zrt.-nek. A társaság sorsát ille-
tően a végelszámolást tartaná a legjobb 
megoldásnak, erről a taggyűlésnek kéne 
döntenie. 
A testület eredményt hirdetett az önkor-
mányzat intézményeinek takarítására ki-
írt közbeszerzési eljárásban. A győztes a 
TOP Cleaning Kft. lett, nettó 5.880.000.- 
forintos ajánlatával. A képviselők módo-
sítottak egyes helyi rendeleteket, majd 
döntöttek arról, hogy közbeszerzést írnak 
ki a városi szintű gyermekétkeztetés ellá-
tására, 3 évre. Ezután a KLIK javaslatait 
elfogadva támogatták a dunaharaszti ok-
tatási intézmények feladatcsökkenését a 
halmozottan fogyatékos sajátos nevelési 
igényű tanulók integrált ellátási feladatra 
vonatkozóan; a Dunaharaszti Hunyadi 
János Német Nemzetiségi Általános Is-
kola esetében a feladatbővülést a sajátos 
nevelési igényű tanulók integrált ellátási 
feladat autizmus spektrumzavar feladat-
ra vonatkozóan, azzal a kikötéssel, hogy 
feltétlenül szükségesnek tartják a feladat 
ellátásához a főállású státusz biztosítását; 
valamint a Dunaharaszti Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola maximális lét-
szám-növekedését 550 főről 590 főre. 
Hajdú Zsolt jelezte, hogy a szakbizottság 
támogatta az előterjesztést. Döntést hoz-
tak a Napsugár utca rendezése ügyében, 
és határoztak arról, hogy útépítési- és 
parkoló-építési beruházás miatt 2016. 
december 31-ével felmondják a teme-
tő melletti virágüzlet terület-használati 
szerződését. Elfogadták a nemzetiségi 
önkormányzatok 2015. évi beszámolóit, 
majd ugyanígy megszavazták a DV Kft., 
a Multi-Dh. Kft. és az ÉDV Zrt. beszá-
molóit is. 
Ezután következett egy olyan napirendi 
pont, amely már sok vitát és indulatot 
váltott ki a városban. A közelmúltban 
úgy döntött a Szigetszentmiklósi Ren-
dőrkapitányság vezetője, hogy Duna-
harasztiból két körzeti megbízottat – 
Magyar Tamásnét és Kopácsi Ferencet 
– átvezényel Szigetszentmiklósra, és he-
lyükbe onnan küld át két embert. 

Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2016. május 30-i ülése
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lyükbe onnan küld át két embert. Ezt 
megütközve fogadta a város vezetése és 
megdöbbent a közvélemény is, olyannyi-
ra, hogy a két, közismert és széles kör-
ben elfogadott rendőr „megmentéséért” 
aláírásgyűjtés indult. Az íveket 1600-an 
írták alá, Fényes István képviselő ezeket 
magával hozta és be is mutatta az ülésen. 
Knapp Tibor nehezményezte, hogy a ka-
pitány előbb megvárta, hogy a testület 
(az előző ülésén) elfogadja a rendőrség 
beszámolóját, és ezután lépett, meglepe-
tésszerűen. Kíváncsi volt a döntés oká-
ra, akárcsak Horváth Jenő, aki felidézte, 
hogy Magyar Tamásnét 2011-ben kitün-
tette az önkormányzat, és a rendőrség 
berkeiben is felterjesztették őket kitünte-
tésre, elismerve kiváló munkájukat. Min-
denki ismeri őket, bizalommal fordulnak 
hozzájuk az emberek, ezt emelte ki Kere-
kes Gabriella is, megemlítve még a bűn-
megelőzési programokat, amiket a gyer-
mekek és az idősek körében végeznek el. 
Ő is, és Gerber Ferenc is megjegyezte, 
hogy sokkal nagyobb a haraszti őrs terü-
lete (Taksonnyal együtt), mint Soroksár, 
ahol mégis háromszor annyi a rendőr, 
mint nálunk. Fényes István feltette a kér-
dést, hogy igaz-e, hogy előfordul, hogy 
nincs járőr a városban, és összefügg-e ez 
a létszámhiánnyal?
Csipler Norbert kapitány válaszában 
elmondta, hogy mindkét rendőr példa-
értékű munkát végzett, de ő mégis úgy 
döntött, hogy átvezényeli őket. A szak-
mai kérdésekbe nem akar belemenni, 
szép ez a ragaszkodás, mondta, de megé-
rett az idő a változtatásra. Ez a folyamat 
visszafordíthatatlan, ő azért jött most, 
hogy a másik két kolléga idehelyezésé-
hez kérje a testület hozzájárulását. Ők is 
bírnak haraszti kötődéssel, a kvalitásaik 

is megfelelőek. A haraszti őrs állomá-
nyi létszáma 28+1 fő, ebből ténylegesen 
18+1 fő tartózkodik itt. A bűnmegelőzési 
programot folytatja egy ezzel megbízott 
kolléganő. Dezinformációnak nevezte azt, 
hogy előfordul, hogy nincs itt járőr. Mű-
ködik a túlmunkaprogram is, ehhez min-
dig megköszöni az önkormányzat segítsé-
gét. A létszámhiány ténykérdés, az összes 
őrsön így van ez, a központi létszám-gaz-
dálkodástól várhatjuk a megoldást. 
Fényes István felvetette, hogy az egyik 
új munkatárs iskolába jár, kérdés, utána 
itt marad-e? Az őrs két rendőrautójára 
(az egyiket az önkormányzat vette) van-e 
elég rendőr? Kerekes Gabriella jelezte, 
hogy korábban évekig nem fogadta el a 
rendőrségi beszámolókat, mert mindig 
azt mondták, hogy majd nő a létszám, 
de ebből semmi sem lett. Nincs meg a 
szükséges biztonságérzet a városban. Az 
új rendőrök nem rendelkeznek helyisme-
rettel, akiknek ez megvan, azokat elvi-
szik innen. Kardinális kérdés a kábító-
szer-probléma, vagy az idősek becsapása, 
a trükkös csalások. 
A kapitány szerint van előrelépés ezeken 
a területeken is, az autókra van elég em-
ber, sokan tanulnak az állományból, hogy 
mi lesz a diploma után, majd meglátjuk. 
A helyismeretet meg lehet szerezni. 
Pethő Zoltán jegyző kérte, hogy az új 
rendőrök jöjjenek be végre egyeztetni a 
feladatokról, a túlszolgálatról. Ő is jelez-
te, hogy előfordult, hogy nem jött ki a 
járőr, amikor hívták, és tényleg évek óta 
halljuk, hogy több lesz a rendőr, de nem 
lett több. Ezzel a létszámmal nem lehet 
a feladatot ellátni. A kapitány elmondta, 
hogy ezen dolgozik folyamatosan, miköz-
ben a kollégák erőn felül teljesítenek. Ha 
megtörténik a kinevezésük, az új kollé-

gák felkeresik a jegyzőt. 
Dr. Szalay László polgármester a vitát 
összefoglalva megerősítette, hogy a kedé-
lyek felbolydultak a városban. Jó, hogy 
ketten jönnek, de nem jó, hogy ketten 
mennek. A város érdekeivel nincs össz-
hangban ez a személyi döntés. 
A képviselők végül három határozatot 
hoztak meg: az önkormányzat által vá-
sárolt gépkocsit újabb egy évre rendel-
kezésre bocsátják; hozzájárulnak a két 
új rendőr kinevezéséhez; nem járulnak 
hozzá rendőreink elvezényléséhez. A 
polgármester elmondta: tudják, hogy 
jogi következménye ez utóbbi döntésnek 
nincs, de szükségesnek tartották kifejezni 
ellenvéleményüket. 
Csipler Norbert kapitány megköszönte a 
támogató döntéseket, egyben javasolta, 
hogy az önkormányzat adjon kitüntetést 
a két átvezényelt rendőrnek. 
Napirend után Horváth Jenő kérte Mó-
dis Viktort, a Multi-Dh. Kft. ügyvezető-
jét, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy 
miért nem kapnak a lakosok számlát 
a szemétszállításról? Az ügyvezető el-
mondta, hogy 2016. április 1-től az egész 
országban egy állami holding vette át a 
számlázás feladatát, ők még nem állnak 
készen, az önkormányzat cége pedig már 
nem számlázhat. A bevételünk 100%-a 
oda folyik be, kérdés, mit kapunk mi eb-
ből majd vissza, mert a feladatot tovább-
ra is mi látjuk el. Előbb-utóbb likviditási 
problémáink lesznek. A polgármester 
hozzátette, hogy az önkormányzat nem 
segíthet már a cégnek pénzzel, ezt a tör-
vény kizárja. A hatáskör már az állami 
holdingé. 
A határozatok pontos szövegét - a jegy-
zőkönyv elkészülte után – természetesen 
feltesszük a honlapra.

Dunaharaszti optikai üzletbe eladót keresünk hétvégi munkára. 
Önéletrajzokataz alábbi e- mail címre várjuk : szemlatomas2@invitel.hu

Otthon végezhető, figurák összeállítása, csomagolása, stb: 06-90-603-906
(http://audiopress.iwk.hu  635Ft/min,, 0612228397, 06204963980) M
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Itt a nyár, a Laffert terasz ideje. Július közepéig több szabad-
téri rendezvénnyel is várjuk a közönséget. Június 18-án, egy 
héttel korábban a budapesti eseményeknél, tartjuk a Haraszti 
Múzeumok Éjszakáját. Délután kettő órától éjfélig kínálunk 
programokat: Lesz retro autók kiállítása, udvari sakk a DMTK 
sakkozóinak közreműködésével, a tavaly népszerűvé vált szabadí-
tó szoba is megnyílik ismét; Csík Csaba óránként várja a négyta-
gú csapatokat. Mesélő fényképek címmel tartunk vetítést. Helyet 
kap a zenés színház is, vígopera metszetet láthatnak az operaked-
velők. Megnyitjuk a „PART 4” Dunaharaszti Nemzetközi Alkotó-
telep kiállítását az Atelier-ben. Esti programunkban egy kellemes 
hangzású kvartett koncertje nyújt kikapcsolódást, a jazz mellett 
megismerkedhetünk a népszerű, dallamos portugál zenével, a Pa-
do-val is. És aki kitartónak bizonyul, az filmklubunkban megnéz-
heti Dézsy Zoltán filmjét a Seuso kincsek rejtélyéről. A vetítésre 
várjuk magát a filmrendezőt is, aki további érdekességekről is be-
számol majd. Délután 16 órától este 10-ig fogadja a vendégeket a 
Helytörténeti Emléktárban a Baktay-kiállítás.
Június 26-án, vasárnap kellemes nyáresti programnak ígérkezik 
a Magyar Virtuózok Produkció műsora. Nédó Olga hege-
dűművész táncos show műsorán fellép a Style and Passion Dance 
táncegyüttes. Az esten filmzenék, világslágerek, népszerű melódi-
ák csendülnek fel.
Július elsején ismét a jazz világában kalandozunk az All in 
five együttessel. Vasicsek János ezúttal vendégművészt is hí-
vott az estre: fellép Micheller Myrtill jazz-énekesnő.
Végül, mielőtt végleg beköszönt a haraszti uborkaszezon, július 
8-án a LAVE által szervezett Dal-délutánnal várjuk a nagyér-
deműt.

Augusztusban ismét színházi előadást tervezünk, a búcsú előesté-
jén a veszprémi Pannon Várszínház előadásában láthatják, Pres-
ser Gábor - Sztevanovity Dusán - Horváth Péter: A padlás című 
musicaljét.
Tervein szerint a Dunaharaszti Német Önkormányzattal közös 
rendezésben a József Attila Művelődési Házban tartjuk meg a 
hagyományos új kenyér ünnepét, s ezzel összekötve próbáljuk meg 
feleleveníteni a régi búcsúbálok hangulatát: bízva a jó időben, a 
vendégek a kerthelyiségnek berendezett udvart is igénybe vehetik.
Minden kedves vendéget várunk rendezvényeinken!
Természetesen, az élet gyakran módosíthatja terveinket, ezért a 
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A részletekről a programok 
előtt érdeklődjenek honlapjainkon, vagy intézményeinkben telefo-
non, és kísérjék figyelemmel plakátjainkat!

Elérhetőségek: Laffert Kúria Dunaharaszti, Fő út 172.
www.laffertkuria.hu   tel.: 24/ 658-694 20/330-1279
laffert@dunaharaszti.hu

József Attila Művelődési Ház Dunaharaszti,
Táncsics u. 2. www.dhmuvhaz.hu   tel: 24/531-070 70/491-2507
dhmuvhaz@gmail.com

Laffert: nyári programok
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Találkozó
Városi Informatika találkozó
2016. április 28-án a város 3 általános iskolája között 
Informatika Találkozót rendeztünk. A terem szűkös be-
fogadó képessége miatt csak korlátozott számú részt-
vevő tudott indulni, de a hangulat nagyon családias és 
baráti volt. Mivel nem versenynek, inkább találkozónak 
szántuk, egyetlen résztvevő sem távozhatott ajándék 
nélkül. Gazdára találtak a pendrive-ok, az egerek és a 
mikrofonok.
Köszönjük mind a Hunyadi, mind a Rákóczi iskolák-
nak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és találkozunk 
jövőre újra ugyanitt! Mert kódolni jó!
 

Bakó Péter 
és Elek Márta szaktanárok
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Hamarosan vége a tanévnek, így a Gye-
re® Program helyes táplálkozást és 
életmódot népszerűsítő foglalkozásai is 
szeptemberig zárulnak Dunaharaszti-
ban. A Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetségének szakmai vezetésével meg-
valósuló, három évig tartó gyermekelhí-
zás elleni projektből még egy év hátra 
van, ami után megismétlik a kezdeti táp-
láltsági állapotfelmérést, hogy lássák, a 
program hatására történt-e elmozdulás 
a kiinduláshoz képest. Részeredmé-
nyek azonban már most rendelkezésre 
állnak Csengeri Lilla Harasztiban dol-
gozó dietetikusnak köszönhetően, aki a 
programban részt vevő és abban nem 
szereplő, más településen élő gyermekek 
táplálkozással kapcsolatos tudását mér-
te fel és hasonlította össze.

GYERE®, mert hasznos!
A kutatás általános iskolás (2-8. osz-
tályig) gyermekcsoportokra terjedt ki, 
körükben a szakember saját összeállí-
tású kérdőívvel vizsgálta a táplálkozási 
ismereteiket, alkalmazkodva a külön-
böző korcsoportok igényeihez. A kérdé-
sek három táplálkozási témakört érin-
tettek, a zöldség-, gyümölcsfogyasztás 
fontosságát, a gabonafélék szerepét és 
a folyadékbevitelt. Mindhárom témával 
foglalkozott már a Gyere® Program. 
Ezen kívül a reggelizés szerepének meg-
ítélésére kérdezett rá. A kutatás ered-
ményei jelentős különbségeket mutattak 
a programban részt vett gyerekek javá-
ra, szinte minden esetben az ő tudássz-

intjük bizonyult jobbnak. A reggelizési 
szokásokkal kapcsolatos adatok szerint 
például náluk jóval alacsonyabb (13%) 
mértékben fordul elő az első étkezés 
kihagyása, a kontrollcsoporthoz (27%) 
vagy korábbi vizsgálatok eredményeihez 
(30%) viszonyítva. A zöldség- gyümölcs-
fogyasztást tekintve a napi ajánlott be-
viteli gyakoriság az egyik legfontosabb 
tudnivaló. A Gyere® Programosok 
ebben is sokkal jobban teljesítettek, 
89%-uk helyesen azt válaszolta, hogy 
naponta ötször ajánlott zöldséget és 
gyümölcsöt fogyasztani, a kontrollcso-
port tagjainak csupán 45%-a gondolta 
így. Kevésbé volt nagy az eltérés a teljes 
kiőrlésű liszt és kenyér előnyeit tekint-
ve, de azért itt is kimutatható volt a 
különbség a két csoport között. A fo-
lyadékfogyasztás napi ajánlott beviteli 
mennyiségéről is pontosabb képe van a 
programban résztvevőknek, nagy részük 
(75%-a) helyesen a 7-8 pohár (2dl/po-
hár) mennyiséget jelölte meg. A kont-
rollcsoportban viszont nagy arányban 
(40%) tévesen gondolták, hogy naponta 
15-20 pohár folyadékot kellene meginni-
uk. Megállapítható, hogy az edukáció-
ban nem részesülő szigethalmi csoport-
nak nem megfelelőek az ismeretei a napi 
folyadékszükségletéről, sokan közülük 
többnek ítélik azt meg. A felmérés ered-
ménye tehát azt mutatta, hogy a Gyere 
– Gyermekek Egészsége Program ha-
tására a projektben részt vevő tanulók 
nagy arányban adtak helyes válaszokat 
az egészséges táplálkozással kapcsolatos 

alapvető kérdésekre. A vizsgálat arra is 
rámutatott, hogy az egyes témák hosz-
szabb ideig tartó feldolgozásának és az 
ismétlésnek nagy szerepe van a program 
hatékonyságában. 

GYERE®, mert szórakoztató és vidám
Májusban a program is igazodott a 
tanév végi elfoglaltságokhoz és a gye-
rekek fáradtságához, ezért könnyedebb 
foglalkozásokat iktattak be elsősor-
ban a mozgásra helyezve a hangsúlyt. 
Az elhízás akkor kerülhető el, ha az 
energiaegyensúlyunkat hosszú távon 
megtartjuk, azaz a bevitt kalóriákat 
elégetjük. Ennek legbiztosabb mód-
ja a rendszeres testmozgás. A Gyere® 
Program ennek a legszórakoztatóbb és 
leglátványosabb formáját vitte el má-
jusban minden oviba, két általános is-
kolába és a gimnáziumba, amikor a nép-
szerű táncművésszel, Molnár Andreával 
„megtáncoltatta” a gyerekeket. De kint 
volt a program a majálison is és a védő-
női egészségnapon. Május 20-án pedig 
lezárult a pontgyűjtés (alma és labda 
matricákat gyűjthettek a 3-12 évesek), 
amelynek sorsolása június 7-én lesz. 
Május végén minden ovis és alsó tago-
zatos kisdiák egy összehajtható frizbit, 
a nagyok egy GYERE könyvjelzőt kap-
nak ajándékba, amivel megköszönik a 
szervezők az egész éves aktív részvéte-
lüket a programban.

GYERE®, nyáron is várunk!
Bár a foglalkozások a tanévre koncent-
rálódnak, azért a program nyáron is 
kínál hasznos időtöltést a gyerekeknek 
elsősorban a Dunaharaszti Gyermek-
jóléti és Családsegítő Szolgálat nyári 
táboraiban, ahol négy héten keresztül 
minden hétfő délután egy-egy program-
mal várják a táborozó gyerekeket. 

GYERE tovább! Dunaharaszti - 2016. május 9



Digitális témahét a Rákócziban

R
ák

óc
zi

 h
ír

ek Rákóczis siker matekversenyen

Hagyományok és tehetséggondozás

,,A fizika mindenkié” ter-
mészettudományos talál-
kozó 
2016.április 21.
A modern, mindennapi esz-
közeink a fizika-, kémia- és 
matematikai felfedezések 
csodás hozadéka, ezek a sza-
kágak láthatatlanul és nélkü-
lözhetetlenül kapcsolódnak 
egymáshoz a mai kor köve-
telményeinek megfelelő sze-
mélyi-kiszolgálás érdekében. 
Ahhoz, hogy megismerjük, 
és lépést tudjunk tartani a 
mindennapjainkban hasz-
nált technika fejlődésével, 
szükségünk van a természet-
tudományok alapvető vázá-
ra, amelynek rendszerében 
megérthetjük, pl. az okos esz-
közök működését, a korszerű 
orvosi műszerek precizitását, 
a nukleáris, a megújuló és a 
fúziós energia lehetőségeit. 
Részt vettek Dunnaharasz-
ti város általános iskoláinak 
7. és 8. osztályos kísérletező 
kedvű tanulói, a kísérő taná-
rok és elsőként tisztelt meg 
jelenlétével a Baktay Ervin 
gimnázium tanulói is. 
Találkozónkkal csatlakoz-
tunk az Eötvös Lóránd Fi-
zikai Társulat által 2016. 
ápr.16.-ára meghirdetett,, A 
fizika mindenkié”2.0 országos 
rendezvényhez. A cél tehát az 
volt, hogy olyan rendezvényt 
szervezzünk, amellyel sike-
rül felkelteni tanulóinkban a 
tudás és kíváncsiság táplálta 
lángot és sikerült megmutat-
ni, hogy a Fizika ténylegesen 
mindenkié.
Minden résztvevő diákot sike-
rült valamilyen kis ajándék-
kal jutalmazni. Az értékelés 
négy kategóriában történt. 
Íme a díjazottak:
A legtudományosabb kísérle-

tet bemutató tanulók
1. Baktay Ervin Gimnázium: 
Csapi Zsófia és Bíró Boglárka
2. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola: Khouri Marina és 
Molnár Norbert
3. Körösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola: Hajdú Szilárd 
és Bauer Gábor
A leglátványosabb kísérlete-
ket bemutató tanulók
1. Baktay Ervin Gimnázium: 
Takács Balázs és Varga Péter
2. Körösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola Gyephál Aliz 
és Kovács Judit
3. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola: Mike van der Velde
A lgötletesebb kísérletet be-
mutató tanulók
1. Körösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola: Horváth Bar-
nabás
2.Bíró Nikolett
3.Hunyadi János Általános 
Iskola: Balogh Dávid és Túri 
Dominik
A legmunkásabb kísérlete-
kért díjaztuk
1. Körösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola: Varsa Botond, 
Szappan Ferenc, 
Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola: Pásztor Dénes
2. Hunyadi János Általános 
Iskola:Gráff Ádám és Ga-
ramvölgyi tanulókat
Különdíjban részesítettük 
Timár Barnabás iskolánk 
volt tanulóját színvonalas 
előadás és kísérleti bemuta-
tásáért. 
Köszönettel tartozunk Szi-
kora Georginának a fizika 
szakköri tevékenységünk do-
kumentálásáért.
Találkozónkkal úgy érzem si-
került megmutatnunk, hogy 
a fizikát tudni trendi! 

  Székely-Simon Mária 
ig.helyettes

Minden évben melegség tölti el a szívemet, amikor alig férünk el 
a teremben, ahol rendezni szoktuk az angol szavalóversenyeket.
Idén a 7.-8.-os kategóriában Dobos Lili 2. helyezést, Zwick Anna 
és Faragó Richárd 3. helyezést ért el. A 6. osztályosok között 
Adamcsik Vivien 2. lett. Mivel ugyanitt ebben az évben versíró 
pályázatot is hirdettek, ezen is képviselte iskolánkat   Dobos Lili 
’The Never Ending Dance’ című versével. Az üllői területi an-
gol nyelvű szavalóversenyen is részt vettünk két tanulónkkal. Az 
Amerikai Nagykövetségről érkezett zsűri egyhangú szavazatával 
ítélte oda Dobos Lili 8. osztályos tanulónknak az 1. díjat. Vannak 
azonban olyan kiváló képességű diákjaink, akik nem szívesen lép-
nének fel közönség előtt, de örömmel vesznek részt egyéb angol 
nyelvvel kapcsolatos versenyeken, megmérettetéseken. A London 
Bridge angol nyelvi tesztversenyen két 6. osztályos tanulónk, Ber-
ron Olivér és Vajai Ákos jutott be az országos döntőbe.
Ebben az évben új versenyen is részt vehettek diákjaink. A Litte-
rátum Angol Verseny megyei fordulójára az 5.-es Óvári Tímea és 
a 7.-es Szücs Péter jutott tovább. Az Országos Angol Nyelvi Ver-
senyen szintén két tanulónk, Dobos Lili (8.o ) és Nyíri István (7. 
o.) remekelt. Lili 3., Isti 1. lett a Pest megyei ranglistán. Isti ez-
zel az eredménnyel bejutott a Békéscsabán rendezendő országos 
döntőbe. A fentebb említett versenyeken kívül hagyománnyá vált 
a Simon Andrea kolléganőm által elindított junior nyelvvizsgára 
való felkészítés. Június 6-án iskolánkban összesen 15 tanuló tesz 
nyelvvizsgát a Cambridge junior nyelvvizsga Starters, Movers ill. 
Flyers fokozatán. Elmondhatom tehát, hogy munkánknak meg-
lett a gyümölcse. Remélem, még sok örömben és sok sikerben lesz 
része gyermekeinknek és felkészítő tanáraiknak.               

Jakus Ilona angoltanár                                         

Zrínyi Ilona matematikaverseny országos döntőjét március 23-25. között 
rendezte a Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) 
Alapítvány Kecskeméten. Iskolánkat Kovács Domonkos 5.a osztályos 
tanuló képviselte. Milyen út vezetett idáig? A körzeti fordulóra február 
19-én került sor a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, ahol 3 ötö-
dikes és 5 hatodik osztályos tanuló képviselte a Rákóczisokat. Izgatottan 
vártuk az eredményeket, melyekre néhány napot kellett várni. Először 
csak a pontszámokat tudtuk meg. Itt már bizakodtunk a jó eredmény-
ben, hiszen Domonkos a 125 pontból 120 pontot szerzett. A 25 feladatból 
24 feladatot hibátlanul oldott meg. Várakozással telve indultunk a körzeti 
forduló eredmény hirdetésére, Ráckevére. Itt kiderült, hogy Dél – Pest 
megye több száz indulója közül Domonkos a 2. helyet szerezte meg. Ezzel 
az eredménnyel meghívást kapott az országos döntőn való részvételre. Az 
5. évfolyamon 69 tanuló szerzett jogosultságot az országos döntőn való 
részvételre. Ebben a hatalmas és erős mezőnyben Kovács Domonkos az 
előkelő 15. helyezést érte el, melyet oklevéllel és jutalomkönyvvel díjaztak. 
Szívből gratulálunk Domonkosnak e kiváló eredményhez!

Sárospatakiné Major Márta
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Társasjátékot játszottunk épen, elevenen

Rendhagyó matematikaóra

A 2014/15-ös tanévben iskolánk pályázatot nyert a United 
Way alapítvány által meghirdetett BiztiBusz - Biztonságos 
Iskola Program pedagógus továbbképzésére. A pályázat 
neve: Épen, elevenen. 
A program témája, a 7-14 éves korosztályt érintő, megelőz-
hető balesetek témaköre. A BiztiBusz - Biztonságos Iskola 
Program célja, hogy a 7-14 éves korú gyermekek körében be-
következő balesetek számát csökkentse azáltal, hogy igyek-
szik a gyermekeknek a veszélyes helyzetekkel kapcsolatos 
hozzáállását, óvatosságát formálni, kialakítani. A program 
osztályonként 2 alkalmas, egymásra épülő, együttműködést 
fejlesztő, játékos, izgalmas, a drámapedagógia és a csoport-
munka eszközeit használó interaktív tanulás. Oktató-nevelő 
munkánk fontos részének tartjuk azt is, hogy tanulóink az 
iskola falain belül és kívül is elővigyázatosabbá, körültekin-
tőbbé váljanak, biztonságtudatosabban éljék mindennapja-
ikat. A programban elsajátított ismereteket három tanév 
folyamán fogjuk az iskolában közvetíteni Gábor-Csicsai Ildi-

kó tanárnővel az alsó és felső tagozaton évfolyamonként mi-
nimum 2-2 osztály számára, osztályonként két alkalommal.
A pályázat elnyerése után örömmel, de ugyanakkor nagy 
várakozással, kíváncsian vágtunk bele a programba. A gye-
rekek visszajelzései azonban minden elvárásunkat felülmúl-
ták. Nem csak örömteli pillanatokat töltünk együtt, hanem 
hasznosakat is. Nagy az érdeklődés, mert a tanulás játékos 
keretek között zajlik. Minden játékban az adott korosztályt 
érintő vészhelyzetekkel, baleseti forrásokkal foglalkozunk. 
Vannak feladatok, melyek gyakorlati megoldást igényelnek, 
másokban elméleti kérdésre kell a csapatoknak válaszolniuk, 
de az is előfordul, hogy a csapatok egymással párbajt vív-
nak a pont megszerzése érdekében. Minden kérdés és feladat 
célja a megelőzhető balesetek számának csökkentése. Az első 
megmérettetések után az osztályfőnökök is csak pozitívan 
nyilatkoznak a foglalkozásokról, akikkel szorosan együttmű-
ködünk a program kivitelezése során.

Boros Renáta angol szakos tanár

A Dunaharaszti Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola négy ötö-
dik évfolyamos diákja, a „Geometria más 
szemmel” című tehetséggondozó műhely 
résztvevői, rendhagyó matematikaórát tar-
tottak az alsó tagozaton, a 3. d osztályos 
tanulóknak. Az óra témája a szimmetria 
volt. A felsős diákok a tehetséggondozó 
műhely keretein belül részletesen foglal-
koztak a szimmetriával. Vasarely művé-
szetén keresztül a palindrom számokig 
mindenben felfedezték a szimmetriát. Ezen 
tudásuk egy szeletét adták át az alsós di-
ákoknak. Gulyás Domokos Dániel  - 5.a 
osztályos tanuló - PPT prezentációval 
készült, mely során az alsós tanulók in-
teraktív előadás keretében, szimmetrikus 
alakzatokat figyeltek meg a természetben 

és a környezetünkben. Az IKT alkalmazá-
sa után a gyerekek meghajtogathatták a 
szimmetrikus alakzatokat, melyeket Bakó 
Jázmin Eszter – 5.a osztályos tanuló - ké-
szített el nekik. A munkájukat tükrökkel 
ellenőrizték, majd közösen jutottak megál-
lapításokra az elkészült formákról.  A ta-
nulók érdeklődők, nyitottak voltak. Jázmin 
a tankönyvi feladatok közül is válogatott. 
Az óra következő részében Szokolics Sára 
Rebeka és Németh Anna Eliza – 5. b osz-
tályos tanulók – vezetésével szimmetrikus 
alakzatokat színeztek, tükör segítségével, 
majd az órát festéssel, szimmetrikus alak-
zatok készítésével zárták.  
A felsős diákok talpraesetten, magabizto-
san, biztos tudással vezették az órát, az 
alsós diákok nyitottak és érdeklődők vol-

tak. Köszönöm mind a felsős, mind az alsós 
tanulók szorgalmas munkáját. Zárásként 
álljon néhány szó, melyet az alsós tanulók 
mondtak az óráról:
„érdekes volt” „nagyon tetszett a fes-
tés” „ez volt életem legjobb matek 
órája”
 „ a feladatok logikusak és kreatívak vol-
tak”  „mindent megértettem”
„a nagyok nagyon segítőkészek voltak”
Köszönjük a pedagógusok és a részt vevő 
diákok munkáját. Reméljük, még sok ilyen 
órát tudunk tartani és a tanulóink motivál-
tak lesznek a matematika iránt.

Kaltenecker Anita 
matematikatanár
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Dunaharaszti Város Képviselő-testü-
letének Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottsága a 2016/2017-es tanévre 
"Dunaharaszti 
diákösztöndíj-pályázatot"
hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a 
kiemelkedő tanulmányi és versenyered-
ményeket elérő, szociálisan is rászoruló, 
Dunaharasztin lakó és tanuló diákokat 
általános vagy középiskolai tanulmá-
nyaik sikeres folytatásában.
Pályázni két kategóriában lehet:
•	’Á’:	A	következő	tanévben	az	általá-
nos iskola 5-8. évfolyamán tanulók
•	’K’:	A	következő	tanévben	a	középis-
kola 7-12. évfolyamán tanulók

Az elbírálásnál a tanulók tanulmányi 
és versenyeredményeit, valamint szoci-
ális helyzetét együtt vesszük figyelem-
be.
Az ösztöndíjban részesülők száma: ösz-
szesen 8 fő.
Az ösztöndíj összege: 10 hónapon át 
havi 5.000 (ötezer) forint, azaz összesen 
tanulónként 50.000 (ötvenezer) forint.
A pályázati dokumentumok átvehetők 
az intézményvezetőknél és az osztály-
főnököknél, valamint, a Polgármesteri 
Hivatal pályázati ügyintézőjénél ügy-
félfogadási időben (Zörgő Szilvia - Du-
naharaszti, Fő út 152., 7. szoba), vagy 
letölthetők a város honlapjáról (www.

dunaharaszti.hu,  Pályázatok vagy 
Szülőknek menüpontokból).
Az ösztöndíjpályázat beadási határide-
je: 2016. június 20. (hétfő), 18 óra.
A hiánytalanul kitöltött és a kötelező 
mellékletekkel ellátott pályázati anyag 
személyesen (2330 Dunaharaszti, Fő út 
152., 7. szoba, Zörgő Szilvia) adható le.
Döntés az Oktatási, Művelődési és 
Sport Bizottság 2016. június 30.-i ülé-
sén várható.
A nyerteseket postai úton értesítjük.               

Dunaharaszti Város 
Képviselő-testületének Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizottsága

Nemzetiségi rendezvény

PÁLYÁZAT DIÁKOKNAK

Magyarországon a nemzetiségek jelenléte 
szinte egyidős a magyar állam megalakulá-
sával. Szent István a kereszténység elterjesz-
tését többek között a német-római lovag-
rend, illetve német - főként bajor - egyházi 
személyek betelepítésével valósította meg. 
A magyar történelem során a különböző 
népcsoportok évszázadról évszázadra, fo-
lyamatosan vándoroltak be a Kárpát-me-
dencébe. A nemzetiségek többször bizonyí-
tották hazaszeretetüket Magyarország felé, 
tudásukat, munkájukat, életüket áldozták 
érte. A Magyar Televízió évente megrende-
zi a Nemzetiségek Kulturális Napja című 
műsorát, ahol az országban élő 13 elismert 
nemzetiség életét, kultúráját, hagyomá-
nyait, gasztronómiáját mutatja be, ezzel is 
közelebb hozva a nemzetiségeket a többség 
számára. 
Az idei évben a házigazda szerepére a gaz-
dag, sokszínű nemzetiségi élettel, kultúrá-
val büszkélkedő Dunaharasztit, illetve a 
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkor-

mányzatot kérték fel. A felkérésnek öröm-
mel tettünk eleget és 2016. május 22-én 
a gyönyörűen felújított Laffert Kúriában 
megszerveztük ezt a kulturális rendezvényt.
Dunaharaszti egy sváb település 1690. óta, 
de városunkban működik a német mellett 
bolgár és roma nemzetiségi önkormányzat 
is. A német táncok, dalok és ételek mel-
lett régi mesterségeket (kovács, kárpitos, 
suszter, csipkeverő, kékfestő, kosárfonó),  
gyermekjátékokat mutattunk be az érdek-
lődők számára. Természetesen, mivel ez a 
nap az összes magyarországi nemzetiségről 
szólt, így be tudott mutatkozni egy szlo-
vén vegyes kórus és harmonika zenekar, 
ukrán zenekar, roma cipész és helyet ka-
pott a Romano Design divatbemutató is. 
Mint minden májusban, Nepomuki Szent 
János emlékére német misét és gyertyaúsz-
tatást tartottunk. Az idei év különlegesnek 
számít, hiszen a Nepomuki szobrunk az 
idén már 300 éves, így ez tovább emelte 
a Nemzetiségi Kultúrák Napjának fényét. 

A rendezvény különlegessége volt, az ösz-
szes fellépő, szereplő, szervező számára is, 
hogy az adások két ismert riporter, Borbás 
Marcsi és Gerner Éva vezetésével, élőben 
mentek az M1, Duna és Duna World te-
levíziók műsorán. Mindenki nagyon izgult, 
mert hibázás esetén élő adásban nem lehet 
javítani, az anyagot újra felvenni. Ennek 
ellenére, vagy talán éppen ezért a reggel 
8-tól este 19 óráig tartó rendezvény zök-
kenőmentesen lezajlott, a rendező, illetve 
a nézők elmondása szerint az adások szín-
vonalasan, jól sikerültek. Büszkék lehetünk 
Dunaharasztira, illetve a dunaharasztiak-
ra.
Szeretném megköszönni mindazok tevé-
kenységét, munkáját, részvételét, akiknek 
segítségével a nap sikeresen lezajlott.
A felvételek visszanézhetők: http://www.
mediaklikk.hu/video/nemzetisegi-kul-
turak-napja-2016-05-22-i-adas-2/

Gerber Ferenc elnök
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat
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kOlasz diákok Magyarországon
A Baktay Ervin Gimnázium és a Dunaharaszti Alapfokú Művészeti 
Iskola szervezésében idén is vendégül láttuk a Gelában működő Scuola 
secondaria di primo grado E.Romagnoli tanárait és diákjait.
Az őszi, nagyon jól sikerült szicíliai látogatásunk után idén május 9-én 
olasz barátaink érkeztek hozzánk Magyarországra, a minket tavaly fo-
gadó diákokat most mi szállásoltuk el otthonainkban. Hétfő este, a 
repülőút fáradalmainak kipihenése után a Dunaharaszti Német Nem-
zetiségi Tájházban  tartottuk a hivatalos köszöntőt, dr. Szalay László 
polgármester, Lévai Mónika, a Baktay Ervin Gimnázium igazgatónő-
je, az iskola tanárai, a zeneiskola növendékei és családtagok részvételé-
vel. Az est folyamán egy hagyományőrző néptáncműsort nézhettünk 
meg, utána közös tánc következett, ahol mi is megtanulhattuk a lé-
pések alapjait. Végül házigazdáink egy hagyományos magyar étellel, 
gulyáslevessel vendégeltek meg bennünket. A hosszú este után nem 
maradt sok időnk a pihenésre, a második napon reggel korán keltünk, 
majd fél nyolckor az iskola előtt találkozott a csapat. Busszal indultunk 
a budapesti Hagyományok Házába, ahol egy népszokásainkhoz kap-
csolódó előadást néztünk meg. Itt az olaszok megismerhették a ma-
gyar néptáncot, népviseletet, a hagyományokat, de még mi, magyarok 
is sokat tanultunk. Ezután továbbutaztunk Szentendrére, itt a Mikro-
csodák Múzeumát látogattuk meg. Ez a múzeum Mikola Szjadrisztij, 
Kijevben élő művész kiállításának ad otthont, aki negyven éve külön-
böző anyagokból, főleg aranyból alkotja a világ legapróbb műremekeit. 
Később a városban volt időnk ajándékot vásárolni és ebédelni, majd 
délután még a Visegrádi várat is megmutattuk vendégeinknek, akiket 
lenyűgözött a Dunakanyar szépsége. Szerda délelőtt a Duna-partra 
sétáltunk le, ahol evezés után egy csapatversenyen vettünk részt. Az 

iskolai diákönkormányzat tagjainak segítségével különböző feladatokat 
oldottunk meg, különböző helyszíneken, majd délután a Laffert Kúri-
ában a másnapi koncertre próbáltunk.
Harmadik közös napunkon, csütörtökön délelőtt iskolai napot tartot-
tunk, mindenki megmutathatta cserediákjának saját iskoláját és a ta-
nórákat. A Baktay diákjai nagy szeretettel és érdeklődéssel fogadták 
az én vendégemet, aki szintén megismerhette a mi iskolai „menetren-
dünket”. A délutánt ismét a Laffert Kúriában töltöttük, a hangverseny 
előtt még egy gyors próbát tartottunk, majd hét órakor kezdtük el az 
előadást. Magyarok és olaszok külön produkciókkal készültek, a legvé-
gén pedig egy közös darabot, egy Michael Jackson számokból készült 
egyveleget adtunk elő. A programot még egy táncprodukció is színesí-
tette az egyik olasz vendég előadásában. Az előadást a polgármester úr 
beszéde zárta, a vendégek, a tanárok, a magyar és olasz zeneiskolások 
pedig ajándékokkal, és azt hiszem, egy emlékezetes este élményivel 
térhettek haza. A péntek már a lazításé volt, délelőtt a Camponában 
a Csodák Palotájában, délután pedig pesti sétával telt a nap. Vendége-
ink itt tartózkodásának utolsó napján, szombaton, családi napot tar-
tottunk. Sajnos, az idő nem tette lehetővé, hogy a szabadban töltsük 
az egész napot, de a változatos programokon, azt hiszem, mindenki jól 
érezte magát a vendéglátó családok körében. Este a gimnáziumban, 
szintén a diákönkormányzatosok segítségével tartottuk a búcsúestet vi-
dáman, énekleve, röplabdázva és a hét eseményeit megbeszélve.Május 
15-én, vasárnap, a délelőtti géppel, szomorúan de élményekkel megra-
kodva indultak haza vendégeink a mielőbbi viszontlátás reményében, 
hiszen egy csapattá és jó barátokká kovácsolt össze minket ez az együtt 
töltött idő.                                                     Mehlhoffer Anna 8.A
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BELSŐ AJTÓK:  
klasszikustól a modernig

Fenyő, tölgy,  dió 
és dekor fóliás anyagból

Raktári  
BEJÁRATI AJTÓK  

65.000,-Ft-tól
REHAU műanyag

nyílászárók 

Az Adóreform Kft  ügyfelei  számára 
új szolgáltatást vezetünk be.
A könyvelési  adatait egy védett web-es felületen  
megfizethető áron elérhetővé tesszük.
Így a cégvezetők és megbízottjaik internet hozzáféréssel 
bárhonnan ráláthatnak a könyvelő iroda által lezárt idő-
szak könyvelési állományára. Megnézhetik és szabadon 
kilistázhatják,  akár bizonylat mélységig bevételeiket, 
költségeiket, ÁFÁ-s tételeiket,összehasonlíthatják  külön-
böző időszak adatait. 
Ajánlom e szolgáltatásunkat franchise szervezeteknek 
és több vállalkozást irányító tulajdonosoknak is, mivel e 
módszerrel az egyes vállalkozások adatai egymás mellett, 
összehasonlítható módon is megjeleníthetők.
Irodánk szolgáltatásairól, árainkról tájékozódjon honla-
punkon vagy keressen bennünket  e-mailben vagy szemé-
lyesen. 

Új szolgáltatás

AUTÓJAVÍTÁS
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Dunaharaszti, Fő út 17.
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Kertépítés, kertrendezés!
A gyomirtástól a teljes körű kivitelezésig vállalunk mindent, 

ami a kerttel kapcsolatos!
Hívjon bizalommal! Fekete Bence Kertészmérnök h. +36/30-4752287
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Asztalitenisz tábor 
Dunaharasztiban
A DMTK asztalitenisz szakosztály az idei évtől nyílt, nyári 
asztalitenisz tábort szervez a dunaharaszti gyermekek számá-
ra. A szakosztály vezetése így szeretné minél több gyermekkel 
megismertetni, és minél több gyermeknek megtanítani ezt a 
népszerű játékot városunkban. 
A tábor – a városi napközis táborhoz hasonlóan – teljes napi el-
foglaltságot jelent a gyerekeknek. Költsége megegyezik a városi 
napközis tábor költségével, 8.000,- Ft/hét. Az összeg magába 
foglalja a gyermekek felügyeletét, a foglalkozásokat, valamint a 
tízórait, az ebédet és az uzsonnát is.
A tábor négyszer egy hetes turnusokban kerül megrendezésre, 
amelynek helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tor-
naterme és a DMTK focipálya. Az előzetes igényfelmérés alap-
ján a turnusok a következőképpen alakulnak: kétszer egy hét a 
tanítás befejezését követően (június 20-24-ig és június 27-július 
1-ig), illetve kétszer egy hét a 2016/17-es tanévet megelőzően 
(augusztus 15-19-ig és augusztus 22-26-ig). 
A tábor szervezője és vezetője Török Zoltán, aki három fel-
ügyelő segítségével mozgatja a gyerekeket. Ő felel a programért 
és a szakmai irányításért, valamint az asztalitenisz foglalkozá-
sokat is ő irányítja.
A létszám korlátozott, maximum három csoport indul, csopor-
tonként 10-14 fővel. További információért hívja a 30/4050014-
es telefonszámot!
(A DMTK asztalitenisz szakosztálya jelenleg több mint nyolc-
van gyerek számára biztosítja a tanulás, illetve az edzés lehető-
ségét. Ebből 14 fő már versenyen is indult, 11-13 éves tanuló, 
22 fő kezdő szintű, 9-11 éves gyermek, a többi 49 pedig 8-11 év 
közötti tanuló, akik a játékos, ügyességfejlesztő foglalkozások 
mellett az asztalitenisz alapjaival is megismerkednek.) 
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Magyar Pál                          élt 96 évet 
(elhunyt februárban)
Kovács Mihályné                    élt 83 évet 
(elhunyt márciusban)

2016. április hónapban 
elhunytak neve és életkora

Babits Antalné                    élt 66 évet
Báder Tamásné                    élt 79 évet
Benhardt István                    élt 61 évet
Bessenyeiné Horváth Edina   élt 44 évet
Birta Gézáné                      élt 83 évet
Bodnár Mihály                     élt 75 évet
Csuport József                    élt 65 évet
Ember Károly                     élt 78 évet
Gerstenbrein István               élt 59 évet
Gyöngyösi István                  élt 74 évet
Horváth Gábor                      élt 84 évet
Horváth Jánosné                   élt 86 évet
Hrincsár Lajos Józsefné         élt 77 évet
Kardos Ferencné                    élt 66 évet
Karl József                           élt 81 évet
Kasch Zoltán Józsefné           élt 72 évet
Katona Antalné                     élt 90 évet
Kerekes Lajosné                  élt 91 évet
Korom Sándorné                  élt 55 évet
Péntek Zsigmond Károlyné   élt 82 évet
Soós Istvánné                         élt 87 évet
Takács László                       élt 85 évet
Tamasián Lászlóné                élt 63 évet
Tőkés Józsefné                      élt 89 évet
Ürögi Gyula                          élt 61 évet
Vályi Nagy Lászlóné              élt 62 évet

Hirdetésfelvétel:
 
harasztilap@gmail.com 
telefon: +36 30 8481704

egész oldal: 100 000 Ft+Áfa, 
1/2  60 000 Ft + Áfa
1/4 30 000 Ft + Áfa
1/8 15 000 Ft + Áfa
                       
A késve küldött anyagokat nem 
tudjuk megjelentetni!

Újszülöttek 2016. 
április hónapban

Barczi Boglárka Ilona           04.04
Ráti Boldizsár                  04.04
Magyar Zoé Boglárka           04.05
Török Alex                     04.05
Gerencsér Balázs            04.13
Kaltenecker Auróra           04.14
Zombori Zétény            04.15
Lobont Laura Dóra            04.16
Staszkiv Bíborka            04.17
Horváth Szonja Léna       04.19
Somfai Lénárd András        04.19
Tóth – Márton Bálint         04.20
Hammer Evelin Joli         04.22
Kenesei Zoé               04.23
Farkas Dominik             04.25
Janzsó Lilla Alma          04.26
Czidor Bence               04.27
Karl Anna                   04.29

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

BAKTAY GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5.
06-24/663-260
Hétfő- Péntek: 7.30-20.00
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2. 
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346 
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13 
Vasárnap: zárva

LIGET GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69. 
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-Szombat: 8.00-21.00

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 

Ügyeleti idő: 
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig 
Hétvégén és munkaszüneti napon: 
éjjel-nappal

Szeretettel köszöntjük

a 90 éves 

Mezei Józsefné Gizi nénit
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Dunaharaszti Területi 
Gondozási Központ

A Dunaharaszti Területi Gondozási Központ a "Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet 

szociális gondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony              
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Dunaharaszti
A munkakörbe tartozó lé-
nyeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 63. §. alapján a 
házi segítségnyújtás körébe tar-
tozó feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a "Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.    
Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés, 1/2000. 
(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. 
melléklet szociális gondozó 
munkakörnél felsorolt végzett-
ségek - elsősorban szociális gon-
dozó és ápoló, 
- magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet, cselekvőképesség 
- munkaköri és egészségügyi al-
kalmasság 
A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent:
- házi segítségnyújtás területén 
szerzett - Legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat, 
- Dunaharaszti állandó lakcím
A pályázat részeként be-
nyújtandó iratok, igazolá-
sok:
- a pályázó személyes adatait 
is tartalmazó részletes szakmai 
önéletrajz, az iskolai végzettsé-
geket/szakképesítéseket igazoló 
bizonyítványok/okiratok máso-
latai, a pályázó nyilatkozata ar-
ról, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul, erkölcsi 
bizonyítvány
A munkakör betölthetősé-
gének időpontja:
A munkakör legkorábban a pá-
lyázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2016. június 15. 
A pályázati kiírással kapcso-
latosan további információt 
Radnics Márkné nyújt, a 06-
24/491-778 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja: 
Elektronikus úton Radnics 
Márkné részére a dhter.gond@
dunaharaszti.hu e-mail címen 
keresztül vagy személyesen/
postai úton a 2330 Dunaharasz-
ti Batthyány utca 2. címen.
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
A pályázatok bírálata folya-
matos. Az elbírálást 3 tagú 
bizottság végzi. A pályázat 
eredményéről minden pályázó 
értesítést kap. 
A pályázat elbírálásának 
határideje: 
2016. június 16.

A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje: 
www.dunaharaszti.hu, Duna-
haraszti Város Önkormányzati 
Lapja
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges informá-
ció: 
A foglalkoztatás kezdetén 3 hó-
nap próbaidő kikötésére kerül 
sor. Kérjük, hogy az elektroni-
kus levél tárgy rovatában tün-
tessék fel a megpályázni kívánt 
munkakör megjelölését: "szociá-
lis gondozó". A pályázat kiírója 
fenntartja a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításá-
ra. 

Kedves Józsi Bácsi, „holta se rossz annak, akinek 
élete emberi volt!” (Janus Pannonius).
Pedig életed nem könnyű korban élted le. Úgy voltál 
magyar, hogy nem tagadtad meg német-sváb gyöke-
reidet. Közösségi ember voltál, mégis nehezen érez-
ted magad a szövetkezeti keretek között, ezért ker-
ested az egyéni kiteljesedés útját és ezt jó 30 évvel 
ezelőtt a Hegyszentmártoni szőlőművelésben találtad 
meg, Dunaharasztitól 250 km-re a Tenkes hegy déli 
lejtőin.
Itt idézhetem Horatiust:
„De boldog az, ki gondjainktól távol él, 
S akár az ősök hajdanán,
Apái földjét szántogatja ökrivel,
S hírből sem ismer uzsorát:”
„Hanem szőllőskertjében kamasz venyigét
Sugár nyárfákkal házasít,”
„Avagy kacorral nyesve meddő gallyakat,
Helyettük boldogabbat ojt,”
Te ezt tetted, amikor korszerű, új fajtákra oltottad át 
szőlőidet a Pécsi Kutató Intézettel, Magad felügyelve 
annak eredését. Sikerrel történt ez meg mindannyi-
unk örömére, mert bárod vidámította mindannyiunk 
12 évét.
A szőlőmunka örömét, művelését átplántáltad gyer-
mekeidbe, sőt unokáidba is, aki(k) folytatják mun-
kádat.
Mi a Gazdakör tagjai, örömmel gondolunk az 1995 – 
1996-os években nálad tett látogatásra, ahol Marika 
nénivel birkapörkölttel vártátok a csapat tagjait ott, 
ahol előző héten az Európai Parlament Mezőgazda-
sági Bizottságának tagjait is vendégül láttad. Szüre-
teken a Sváb Kisebbségi Kórus tagjai is segítettek, 
ahol jómagam is részt vettem.
A természet ilyen, legyőzi az erős akaratú embereket 
is, Veled is ez történt. Kívánjuk, hogy „Csontjaidon 
ne legyen súlyos a kripta köve (a föld röge)”.
Isten Veled Józsi Bácsi!
Gazdatársak nevében:

Velkei Károly
gazdaköri elnök

In memoriam 
Karl József
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desszer t

Hozzávalók:

4 nagyon friss tojás
50 dkg mascarpone
20 dkg cukor
1 doboz babapiskóta
kávé
kakaópor
1 dl rum

A tiramisu (olaszul: tiramisu, tirame’su) olasz desszert. A tirami su olasz kifejezés átvitt értelmű jelentése 
„dobj fel”, ami a két koffeintartalmú összetevőre utal: a presszókávéra és a kakaóra.
A mascarpone szarvasmarha eredetű tejszínből préselés nélkül készült, túró állagú, sótlan, nyers olasz 
friss sajt. Fehér színű, krémes, héjatlan. Általában nem önmagában, saját ízéért fogyasztják, hanem 
más, édes vagy sós, átütő ízű adalékokat hozzákeverve: desszertek alapanyaga – világszerte ismert-
té a tiramisu tette –, vagy kék nemespenészes lágysajttal szendvicseken feltét. Zsírtartalma a szára-
zanyag 50-55%-a. Puha állaga miatt csak olyan műanyag pohárban hozható kereskedelmi forga-
lomba, mint a tejfel vagy a vajkrémek. Lombardiából származik, házilag télen fejt tejből készítették.

Elkészítése: 
A tojassárgáját kikeverjük a cukkorral, hozzá-
adjuk a rumot, később pedig a mascarpo-
nét, addig keverjük, míg sima és kissé habos 
nem lesz. A tojasfehérjét kemény habbá 
verjük, óvatosan belekeverjük a krémbe. 
Kb. 12 személyre kávét főzünk, ebbe be-
lemártjuk a babapiskótákat úgy, hogy félig 
átázzanak, belehelyezzük egy kissebb tep-
sibe, ráöntjük a krém felét, erre teszünk még 
egy réteg babapiskótát, s végül a maradék 
krémet. Kb. 2 órát állni hagyjuk, tálalás előtt 
a tetejére kakaóport szórunk.

A valódi tiramisu
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Olyan találkozó, ahol más-más vidékről, esetleg más-más országból 
származó művészek közösen egy térben alkotnak, gondolkodnak, esz-
mét cserélnek, a festészet szakmai kérdéseiről beszélgetnek, vitatkoz-
nak és általában az ott készült alkotásokból a telep végén bemutatnak 
egy kiállítást az érdeklődőknek. Ilyen művésztelep működik immár 
negyedik éve Dunaharasztin is. Helyszíne az A pavilon /Fő út 66./. 
Az idei közös munka témája, a triptichon, mely hármas osztású képet 
jelez. Ez alkalmat ad sorozatok készítésére, de bármi másra is, főleg 
úgy, hogy minden művész kap még egy negyedik vásznat mely másik 
két alkotó két vásznával alkot majd egy közös képet. Nagy lehetőség 
nyílik így a képek párbeszédére, játékosságra, ellentétek, harmóniák 
bemutatására, és még sorolhatnám. A néhány szóban, illetve egy álta-
luk idézet gondolattal bemutatnám a művésztelep vendégeit.
Láng Eszter eredetileg bölcsész. Az 1990-es évektől kapcsolódott 
be a képzőművészeti életbe. 1997-től rendszeres résztvevője hazai és 
nemzetközi képzőművészeti tárlatoknak és művésztelepeknek. Számos 
európai országban járt tanulmányúton. Festészete a lírai absztrakt 
irányzatához áll közel. Grafikával és fotóval is foglalkozik.
Susanna Lakner „mikor ragasztgatok, tágra nyitom az agyam kapu-
it. Ez egyfajta megváltozott tudatállapot, amelyben egyes-egyedül a 
megtalálandó képi elemre fókuszálok, agyam egy sávjában azonban fut 
egy másik program is, amely az időközben felbukkanó fotók, szövegda-
rabok, tipográfiai elemek helyét keresem.”
Botár László  „Soha nem gondolok arra, amikor megfestek egy ké-
pet, hogy akkor ez most melyik irányzatnak felel meg, hová fogják 
besorolni. Engem ez nem érdekel, én alkotok.”
Fazakas Csaba „A tematizált Én-vesztés, a tanácstalanság, mint 
kortünet jelentkezik, amiből az alkotó nem vonja ki magát, sőt képi 
eszközökkel sem rejti el kétségeit, dilemmáit – hagyja magát átitatni 
az európai ember és korszelleme tanácstalanságával, a sokféle valósá-
gunk és ezek értelmezéseinek egyidejűségével.”
Fábián Zoltán ”aki egy elképesztően kreatív valaki, aki három vonal-
lal, két négyzettel, két színnel olyan kérdéseket tesz fel és erre olyan 
válaszokat kreál magának és az egész környezetének rögtön, ami egye-
dül álló.” 
Ghyczy György „képei (…) egyrészt megőrzik a természetre utaltsá-
gukat, másrészt elszakadva a látványvilágtól jelképes értelmet, érzel-
mi-gondolati, hogy ne mondjuk, mitológiai töltést kapnak.”
A művésztelep nyílt napján, 16-án az A pavilonban és 18-án az itt 
készült munkákat bemutató kiállításon, a Laffert Kúriában minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

Lehel

Művésztelep



www.dunaharaszti.hu

66.


