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Az új évre készülődve, az elmúló esztendő utolsó napjait 
pergetve sokat olvasgattam mostanában a 200 éve szüle-
tett Arany János verseit, gondolatait. Nemcsak gyönyö-
rű anyanyelvünk legnagyobb mestere volt ő, hanem az 
élet és az emberi lélek avatott ismerője, akinek megada-
tott az a képesség, hogy tömören, de annál kifejezőbben, 
a bölcs ember hitelességével tudta megvilágítani az élet 
nagy kérdéseit. „Legnagyobb 
cél pedig, itt e földi létben/
Ember lenni mindég, min-
den körülményben”- igen, 
ez az ősforrás, ide kell min-
dig visszatérni, amikor meg 
akarunk bizonyosodni arról, 
hogy amit teszünk, vajon he-
lyes-e. Meggyőződésem, hogy 
nekünk, akik a város vezetői-
ként munkálkodunk – polgár-
mesterként, képviselőként, 
intézményvezetőként – sosem 
szabad ezt szem elől téveszte-
nünk. Ezért az idei évben is 
olyan költségvetést fogadunk 
majd el képviselő-társaimmal 
együtt, ami nemcsak az ész, 
hanem a szív diktálta szem-
pontoknak is megfelel. Sokat 
fordítunk majd szociális cé-
lokra, növeljük a kultúra tá-
mogatását éppúgy, mint a ci-
vil szervezetek, alapítványok, 
egyházak, sportegyesületek 
munkájának anyagi elismeré-
sét is. Mindezt tesszük azzal 
a hittel, hogy közösséget csak 
együtt alkothatunk ebben a 
gyönyörű városban, és ehhez 
a szellem napvilága legalább olyan fontos, mint a tégla 
a falakban.
Téglából pedig bőven kerül idén is, mert építkezésekből 
nincs hiány. Talán soha ennyi pályázaton nem indultunk 
el – szinte egyszerre -, mint a ’17-es évben, és vagy meg-
nyertük mindegyiket, vagy a siker reményével várjuk a 
döntést. Az idei év első felében átadjuk az impozáns 
Városi Sportcsarnokot, a második felében a gyönyörű új 
bölcsődénket, miközben – eredményes pályázat esetén – 
elkezdjük a háziorvosi rendelő bővítését és teljes átépí-
tését. Terveink szerint (ez szintén pályázat-függő) a Li-
geten és a Bezerédi-telepen élők érdekében kibéleljük az 
A-3-as belvíz-elvezető csatornát teljes hosszában. Teljes 
erőnkkel és tudásunkkal, országgyűlési képviselőnk se-
gítségét is felhasználva dolgozunk majd azon, hogy a 
reggeli csúcsban beduguló 51-es állami főközlekedési út 
problémájának megoldására rábírjuk az illetékeseket. Ez 
azért is lényeges, mert további cégek készülnek letele-
pedni nálunk, ami egyrészt elsőrendű fontosságú a város 
életében mind a helyiadó-bevételek, mind a munkahe-
lyek növelése miatt, másrészt ezzel a forgalom is tovább 
nő az M0-ás felé. 
És itt most megállok néhány sor erejéig. 

Mindannyian érzékeljük, hogy főútjaink zsúfoltak, a reg-
geli és a délutáni csúcs idején olyan mértékű átmenő 
forgalom zúdul Dunaharasztira, ami már-már pesti álla-
potokat idéz. Mindannyian látjuk, hogy a város építési 
övezetei erőltetett ütemben épülnek be, a lakásépítési 
boom az agglomerációs településekre nehezedik legin-
kább. Ez lépéskényszerbe hoz bennünket, fordulatra van 

szükség a várospolitikában, 
de legalábbis egy félfordulat-
ra. Amikor Arany híres balla-
dáját, a Híd-avatást olvastam 
egyik nap, az megerősített 
ebben. A költő még megér-
te, amikor 1876-ban átadták 
Budapest második közúti 
hídját, a Margit hidat, és ez 
az esemény – és az akkoriban 
robbanásszerűen meginduló 
építkezések – egy élhetetlen 
világváros rémképét idézték 
fel benne. Ezért írta meg ezt 
a balladát, amiben a város 
allegorikus alakjai a hídról a 
Dunába vetik magukat, ez-
zel festve meg az elidegenedő 
nagyváros kezelhetetlenségét. 
Nálunk persze erős túlzás ke-
zelhetetlen állapotokat vizi-
onálni, de az építkezéseknek 
most már gátat és korlátot 
kell szabni. Minden egyes új 
lakás két autót, két-három 
bölcsődei és óvodai férőhelyet 
jelent, és még sorolhatnánk. 
Minden új lakó értéket jelent 
számunkra, gazdagodunk ál-
taluk, de a gyarapodást me-

derben kell tartanunk. Ezért a képviselő-testület már a 
decemberi ülésén fontos döntéseket hozott meg ebben a 
tárgykörben, és 2018-ban ezt az irányt követjük majd. 
Most már arra kell erőnket és tehetségünket összponto-
sítanunk, hogy a város meglévő, beépült lakónegyedeit 
fejlesszük és csinosítsuk, értékeinket megőrizzük, azon 
kell munkálkodnunk, hogy Dunaharaszti továbbra is az 
a szívünknek kedves, bájos és élhető város legyen, ami-
lyenné az elmúló évtizedek formálták. 
Ennek szellemében kívánok Önöknek  sok erőt, egészsé-
get, vidámságot az új évben, és közös akaratot, teremtő 
összefogást  a közös dolgainkban!

Dr. Szalay László polgármester
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1. Az elektromos töltőállomások létesítése pályázatunk 
kapcsán a támogatási szerződés módosítását kértük korsze-
rűbb, nagyobb teljesítményű (2x22 kW) „A” típusú töltő-
berendezések beszerzése érdekében. Ennek megfelelően az 
önkormányzatra a beszerzés és kiépítés kapcsán 2.475.608 
Ft többletköltség jut.
2. Befejeződött a Knézich utcai játszótér játszóeszközeinek 
és kerítéselemeinek áthelyezése, fák átültetése. Az eszközök 
kiemelten a Sport-szigeti játszótérre és a Szent István ut-
ca-Kölcsei utca sarkán lévő játszótérre kerültek.
3. A Mese Óvoda, a Városi Bölcsőde, és a József Attila 
Művelődési Ház energetikai pályázata benyújtásra került.
4. Befejeződött a három vizsgálati időpontra (2017. novem-

ber 7., november 21. és december 5.) meghirdetett ingyenes 
prosztataszűrés, amelyen összesen 97 fő jelent meg. A meg-
jelentek közül 24 főnek javasolták az ismételt vizsgálatot 
(fokozott ellenőrzést), valamint 6 főt küldtek tovább kórházi 
kivizsgálásra. 
5. A már évek óta a város 81. életévét betöltött lakosainak, 
a gondokoltaknak, a közmunka programban résztvevőknek, 
valamint a képviselők által rászorultnak ítélt személyeknek 
ajándékozott karácsonyi csomag az idei évben is kiosztásra 
került. Ebben az évben összesen 750 darab csomag átvételét 
voltak szerencsések koordinálni az önkormányzat munkatár-
sai, különösen a Területi Gondozási Központ dolgozói.  

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a „Duna-
haraszti középületek épületenergetikai fejlesztése” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok ér-
tékelése során megállapítja, hogy:
1. A PS Sol - PC Ker Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse 
utca 10.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes,
2. A P-Solaris Műszaki Szolgáltató Kft. (2740 Abony, Tamási 
Áron út 4-6.) mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes,
3. A Calor-System Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 85.) mind-
két részre benyújtott ajánlata érvényes,
4. A KINAMÉ Kft. (2360 Gyál, Toldi utca 45.) mindkét rész-
re benyújtott ajánlata érvényes,
5. Az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 8.) 
mindkét részre benyújtott ajánlata érvényes,
6. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 
1. részre az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső utca 
8.) tette,
7. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot 
a 2. részre az EcoSaving Kft. (1184 Budapest, Aranyeső 
utca 8.) tette,

8. Az eljárás mindkét rész tekintetében eredményes volt,
9. Az eljárás nyertese az 1. részre az EcoSaving Kft. (1184 
Budapest, Aranyeső utca 8.) nettó 76.610.940,- Ft + ÁFA, 
azaz összesen bruttó 97.295.894,- Ft, azaz Kilencven-
hétmillió-kétszázkilencvenötezer- nyolcszázkilenc-
vennégy forint összegben, 60 hónap jótállási idővel, 10 hó-
napos teljesítési határidővel,
10. Az eljárás nyertese a 2. részre az EcoSaving Kft. (1184 
Budapest, Aranyeső utca 8.) nettó 72.316.220,- Ft + ÁFA, 
azaz összesen bruttó 91.841.599,- Ft, azaz Kilencven-
egymillió-nyolcszáznegyvenegyezer- ötszázkilencven-
kilenc forint összegben, 60 hónap jótállási idővel, 9 hónapos 
teljesítési határidővel,
11. Az ajánlatkérő az egyik részre sem jelöli meg a nyertes 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlatte-
vőt.
12. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
nyertes ajánlattevővel való feltételes vállalkozási szerződések 
megkötésére.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. december 7-i rendkívüli ülése
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A Képviselő-testület 2017. december 18-i ülése

Két testületi ülés között történtek 

Napirendi pontok:
I. Sürgősségi előterjesztés: A DMTK Labdarúgó Szakosz-
tályának támogatási kérelme
II. Sürgősségi előterjesztés: HÉSZ tervezett módosításai

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
2/2017. (II. 28.) rendelet módosítása
2. Az Önkormányzat folyószámlahitel keretének meghosz-
szabbítása 2018. december 21-ig
3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 
első olvasata
4. A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv meghatározása
5. Településkép-védelmi rendelet és Településképi Arculati 
Kézikönyv megalkotása
6. HÉSZ módosítása
7. Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szak-
mai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatá-

nak, valamint alapító okiratának módosítása
8. 2018. I. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és 
napirendi pontjai
9. Dr. Szalay László polgármester 2017. évi jutalmazása

Dr. Szalay László polgármester beszámol a két ülés kö-
zött eltelt időszakban történt eseményekről:
I. sürgősségi előterjesztés: 
A DMTK Labdarúgó Szakosztályának támogatási 
kérelme
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2017. évi költségvetés 8. számú melléklet Általános 
és céltartalékok V/2. számú, városgazdálkodás, üzemeltetés 
biztonsági tartalék soron megjelenő keretből 7.000.000,- (hét-
millió) forint támogatást nyújt a DMTK Labdarúgó Szakosz-
tálya részére, amely összeget a Képviselő-testület az egyesület 
2018. évi támogatásának terhére biztosítja.

Dunaharaszti - 2017. december4



II. sürgősségi előterjesztés: 
HÉSZ tervezett módosításai
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta 
a Polgármestert, hogy kezdeményezze a HÉSZ módosítá-
sát egyszerűsített egyeztetési eljárással, az Lke/2, Lke/3 és 
Lke/7 övezetekre vonatkozó előírások gyors megváltozta-
tására, úgy, hogy az adott telek minden 400 m2-e után csak 
egy lakás legyen elhelyezhető.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 8642/1 
hrsz-ú ingatlan, a vele határos 054/54 hrsz-ú útszakasz, 
valamint a 054/5 hrsz-ú erdő közútnak és Gksz/5 övezetbe 
sorolt részeinek területét a CTPark Seven Kft. logisztikai 
raktár beruházásának sikeres megvalósítása érdekében ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánítja.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbíz-
za a polgármestert, hogy CTPark Seven Kft. logisztikai 
raktár beruházásának a 8642/1 hrsz-ú kiemelt fejlesztési 
területen történő haladéktalan megvalósíthatósága, a telek 
„rendezetté” minősítése érdekében tárgyalásos egyeztetési 
eljárással kezdeményezzen HÉSZ módosítást az ingatlan és 
a 054/54 hrsz-ú út közös telekhatárán fennálló „megszün-
tető” vonalak, valamint a keleti oldalon a telekhatártól 60 
cm-re tervezett szabályozási vonal visszavonásával.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megbíz-
ta a Polgármestert, hogy a HÉSZ 33. § (1) bekezdésben 
történt elírás hibajavítását állami főépítészi eljárással 
kezdeményezze.

1. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
2/2017. (II. 28.) rendelet módosítása
2. napirendi pont:
Az Önkormányzat folyószámlahitel keretének meg-
hosszabbítása 2018. december 21-ig.
1. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy az OTP Bank Nyrt-vel folyószámlahi-
tel-szerződést köt. 
2. A hitel futamideje 2018. január 2-tól 2018. decem-
ber 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 
90.000.000,- Ft.
3. A Képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor ha-
tályos államháztartási jogszabályokat – a hitel és járulékai 
visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat 
saját bevételeit. 
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy 
a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és já-
rulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jel-
legű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi 
és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai 
során figyelembe veszi.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél 
eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a 
szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
3. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendele-
tének első olvasata
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Ön-
kormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-terve-
zet első olvasatát elfogadja. 
4. napirendi pont:
A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv meghatáro-
zása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóvá-
hagyta az Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervét és a 
2018. évi belső ellenőrzési ütemtervét a kockázatelemzéssel 
alátámasztott formában az alábbiak szerint:
1. Az Önkormányzat 2017. évi normatíva elszámolásának 
ellenőrzése az intézményekben,
2. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodása megfelelősé-
gének átfogó ellenőrzése,
3. A 2018. évi vizsgálatok utóellenőrzése, melyek intézke-
dési terv- készítést igényelnek.
A feladatok elvégzésének határideje: 2018. december. 31.
5. napirendi pont:
Településkép-védelmi rendelet és Településképi Ar-
culati Kézikönyv megalkotása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Telepü-
lésképi Arculati Kézikönyvet elfogadja. 
Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 21/2017. (XII. 22.) számú rendelete
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megal-
kotja a településkép védelméről szóló rendeletét. 
6. napirendi pont:
HÉSZ módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ 
módosításának tervezésére a város 2018. évi költségvetésé-
ben bruttó 5.000.000,- Ft-os összegre kötelezettséget vállal 
és megbízta a polgármestert a tervezési szerződés megköté-
sével. A HÉSZ módosítás további tervezési célja a Sport-szi-
get övezeteinek, valamint a településközponti és intézményi 
területek övezeti besorolásainak felülvizsgálata.
7. napirendi pont:
Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 
Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
valamint alapító okiratának módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-
haraszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egységes szer-
kezetbe foglalt Szakmai Programját, és az annak mellékle-
tét képező Szervezeti- és Működési Szabályzatát 
8. napirendi pont:
2018. I. félévi képviselő-testületi ülések tervezett 
idő- és napirendi pontjai
A 2018. I. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és 
napirendi pontjai:
2018. január 29.
• 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet
• Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság beszámolója a 
2017-es évről
Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a 2017-es 
évről
• Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
• Nemzetiségekkel kötött Megállapodások felülvizsgálata
• A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekkel 
kötött Munkamegosztási Megállapodás felülvizsgálata
2018. február 12. – 18.00 óra
• Közmeghallgatás
2018. február 26.
• 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
• 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása
• Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megál-
lapítása – Kitekintő határozat
• 2018. évi közbeszerzési ütemterv jóváhagyása
• Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése
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2018. március 26.
• Beszámoló a folyamatban lévő peres ügyekről
• Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzésről
• Pénzügyi Bizottság beszámolója
• Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bi-
zottság beszámolója
• Dunaharaszti Rendőrőrs beszámolója a 2017. évben vég-
zett munkájáról
• Megállapodás a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági 
Koncepció 2018. évre vonatkozó végrehajtásáról
• Kisduna TV beszámolója a 2017. évben végzett munká-
járól
• DMTK beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról
2018. április 30.
• Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, 
a 2017. évi zárszámadási rendelet megalkotása
• Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatása (költségve-
tésfüggő)
• Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszá-
molójának elfogadása
• Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

2018. május 28.
• DV Kft. 2017. évi mérlegbeszámolója
• Északdunántúli Vízmű Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolója
• Kitüntető díjak esetleges adományozása
• A Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi költségvetésé-
nek végrehajtásáról szóló beszámolóinak elfogadása
2018. június 25.
• Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
• 2018. II. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és 
napirendi pontjai
• 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
9. napirendi pont:
Dr. Szalay László polgármester 2017. évi jutalmazása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 
évben elért eredmények elismeréseként Dr. Szalay Lász-
ló polgármestert 6 havi illetményének megfelelő mértékű 
jutalomban részesíti. A kifizetés a 2017. évi költségvetés 
terhére történik.

A jutalom 3 havi összegét a tavalyihoz hasonlóan a 
Bárka Alapítványnak ajánlotta fel a Polgármester.
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A LAFFERT KÚRIÁBAN november végén mutatta 
be a Kerekes Annával készült, adventre megjelent riport-
kötetet Varsányi Ferenc evangélikus lelkész. A könyv kap-
ható a Laffert Kúriában.

Az év utolsó hónapja pedig a muzsika és az ünnepvárás 
jegyében telt. Hetedik alkalommal adott otthont a Kúria 
a városi adventi rendezvénynek. A hagyományos jótékony-
sági vásár ünnepi hangulatát idén a népszerű Oktovoice 
énekegyüttes fokozta, majd a helyi történelmi egyházak 
lelki pásztorainak ökumenikus szertartásán az első gyer-
tya is lángra lobbant. Egyre közelebb kerülve a karácsony-
hoz, december 17-én a Magyar Virtuózok Kamarazenekar 

ünnepi hangversenyén Baranyi László és Xantus Barbara 
színművészek próza és versidézetei egészítették ki a szép 
karácsonyi hangulatú muzsikát, és másnap a Dunaharaszti 
Zeneiskola is ünnepélyes hangversennyel köszöntötte a 
közelgő karácsonyt.

JANUÁRBAN a szokásos újévi hangversennyel kezd-
jük az évet majd 19-én a Magyar Kultúra Napján, Róna 
J. László dunaharaszti költő lesz a vendégünk az irodal-
mi kávéházban. Közreműködik Balogh Gábor és FORMA-
BONTÓ bérletes koncertsorozatunk harmadik hangverse-
nyére január 28-án kerül sor. Az előadáson a „Szigorúság” 
jegyében szonáták szólalnak meg. Vendég előadóként Rózsa 
Richárd csellóművész lép fel.

A JÓZSEF ATTILA Művelődési Házban is a közel-
gő ünnep jegyében teltek a megmozdulások. November 28-
án a Zeneiskola ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. 
December 6-án a Gyermekbarátok mozgalmának mikulás 
ünnepsége zajlott. 
December 8-án a került sor az idei Műkedvelő Festőtalál-
kozó értékelésére és díjkiosztására. Másnap a már sok-sok 
éve hagyományos Luca-napi játszóház fogadta a vendégeket. 
A programot a Hókirálynő Meseszínpad előadása nyitotta, 
ezt a kézműves foglalkozás és a játék forgataga követte. A 
gyermekek szórakoztatása itt nem ért véget, 13-án a Bonbon 
Matiné bérletes sorozat keretében árnyjáték beavató színházi 
előadását láthatták az óvodások. 15-én pedig a már szintén 

hagyományos karácsonyi rendezvényen fogadta vendégeit 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Ez alkalomra a 
Művelődési Ház is ajándékaként a szigetszentmiklósi Sziget 
Színház művészei népszerű musicalekből adtak nagy sikert 
aratott műsort.
JANUÁRBAN a tüdőszűrő lesz a ház meghatározó esemé-
nye. Ez nem érinti a szakkörök és a rendszeresen itt mű-
ködő közösségek rendezvényeit. A hónap végén, 28-án ér 
véget a festőtalálkozó, a képek ötórai tea keretében történő 
leszerelésével.
Február 4-én pedig már az idén rövidre sikeredett farsang 
jegyében a Haraszti Fiatal Svábok rendezik meg szokásos 
éves báljukat.
Programajánlónk végén pedig intézményünk minden mun-
katársa nevében 
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK a Dunaharaszti 
Hírek valamennyi olvasójának!

A kultúra percei
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Az elmúlt években a Dunaharaszti Jó-
zsef Attila Művelődési Ház és a Du-
naharaszti Művészetbarátok Körének 
szervezésében több alkalommal került 
sor városunkban festőverseny megren-
dezésére. Idén, egy kötetlenebb, úgyne-
vezett festőtalálkozót szerveztünk, mely 
több együttlétet, közösségi élményt je-

lent az alkotóknak. November 10-én, 
szabadon választott témában lehetett 
leadni a festményeiket és grafikáikat. 
Felhívásunkra 28 alkotó jelentkezett 
Budapestről, Gyálról, Szentendréről, 
Szigetszentmiklósról, Ráckevéről, Üllő-
ről, Vecsésről, és Dunaharasztiról, 
A következő hetekben a kiállított mű-
veket lelkes közönség látogatta, és sza-
vazhattak is a nekik legjobban tetsző 
alkotásra. Nagy örömünkre szép szám-
ban érkeztek a szavazócédulák, ame-
lyek alapján nagyon szoros versenyben 
Zéman Detti Ábránd című festménye 
nyerte el a közönségdíjat.
December 8-án egy Művészkávéház ke-
retében jöttek össze kötetlen találkozóra 
az alkotók. A Connemara, ír népzenét 

játszó együttes koncertjével kezdődött 
a délután. Ezt követően Fegyó Béla, a 
zsűri elnöke értékelte a kiállítás képeit 
és minden megjelent résztvevőnek mél-
tatta alkotását, és szakmai tanácsokkal 
is biztatta őket további munkájukban. 
Minden alkotóknak oklevéllel köszön-
tük meg a részvételt. Szakértői szem-
mel Kerekes Anna festőművész, Nyári 
A. Ildikó pedagógus iparművész, Filák 
Lászlóné a felsőpakonyi Szabó Magda 
Könyvtár és Közösségi Ház vezetője, 
Görög Béla festőművész és Fegyó Béla 
tanár-festőművész értékelte kiállított 
munkáit. Véleményük megegyezett 
abban, hogy jó színvonalú kiállítási 
anyag érkezett. A rangsorolás helyett 
két kategóriában díjaztak három alko-
tást: grafika kategóriában Mertl Attila 
ráckevei alkotó Mosoly című munkája, 
festmény kategóriában Dr. Bán Éva 
gyáli alkotó Organikus formák című 
és Skarupka István dunaharasztin élő 
alkotó Kurta kocsma című festménye 
kapott külön elismerést.  A közönség- 
és a szakmai díjazottak egyenként 30 
ezer forint értékű tárgyjutalomban ré-
szesültek.
Ezen az estén az öt éve aktívan mű-
ködő Dunaharaszti Művészetbarátok 
Köre szakmai irányítását végző Dr. 
Fertői Elemérné oklevéllel és a további 
munkához hasznos ajándékkal köszönte 
meg két alkotónak, Kisfalvi Juditnak és 
Smidéliusz Anikónak a lelkes és színvo-
nalas munkáját. 
Aki még szeretné megtekinteni a Fes-
tőtalálkozó kiállított munkáit, január 
26-án 17 óráig megteheti. Ezen a na-
pon − egy újabb találkozás lehetőségét 
kihasználva − teadélután keretén be-
lül veszik le a kiállított alkotásaikat a 
művészet barátai.

Galó Anita

Egy festőtalálkozó margójára
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„Új év Istene, tarts meg Magadnak. 
S tarts meg mindenkit. A réginek, ha 
lehet: Boldog új évet kívánok!” írta a 
140 éve született Ady Endre. Az új 
esztendőben Ligeten, a Bezerédy-lakó-
telepen folytatjuk helyismeret sétán-
kat, mégpedig a Somogyváry Gyula 
utcában. Azt írja Dr. Helméczy Mátyás 
helytörténész, hogy „700 méter hosszú 
utca, amely a nevét 2001-ben, kialakí-
tásának kezdetekor kapta. Az utca a 
Bezerédy utcától indul, mivel a terüle-
tet hosszában szeli át, gerincútjának is 
tekinthető. Modern házakkal és teljes 
közműellátottággal kiépített.” 65 éve 
hunyt el Somogyváry Gyula, írói álné-
vén „Gyula diák” (1895. április 21. Fü-
les – 1953. február 12. Budapest), aki 
a két világháború közötti időszak sok-
oldalú, igen értékes személyisége volt. 
Személyében a költőt, a regényírót, 
a hős katonát, a közéleti személyisé-
get, a rádióigazgatót, az országgyűlési 
képviselőt, a nemzeti és a nemzetközi 
szocializmus által egyaránt üldözött, a 
magyarság valódi érdekei mellett kiál-
ló, s azért a mártírumot is elszenvedő 
hazafit tisztelhetjük. Freissberger néven 
született német anyanyelvűként az 
Őrvidéken, szülőhelye ma már Ausztria 
része. Később Somogyvárott – itt tanult 
meg magyarul -, majd Budapesten élt. 
Miután végig harcolta az első világhábo-
rút, a Trianon iszonyatát elutasító, lán-
goló hangvételű verseivel vált országos 
hírű költővé. Az ő írása a Hősök terén 
álló „sebesült katona” emlékmű felira-
ta. Bár ma már kevesen ismerik műve-
it, régebben a családi könyvespolcokon 
nélkülözhetetlenek voltak háborús, csa-
tákról szóló regényei, mint az „És mégis 
élünk”, a „ Ne sárgulj, Fűzfa!”, a „Vi-
rágzik a mandulafa” és a „Mihály har-
colt”. Könyvtárunkban megtalálják a 
műveit. 1929-ben Horthy Miklós vitézzé 
avatta, ekkor magyarosította a nevét. 
1935-ben országgyűlési képviselőként – 
Bajcsy-Zsilinszky Endrén kívül – egye-
dül ő szavazott a második zsidótörvény 
ellen. Nekünk, harasztiaknak megjegy-
zendő, hogy 1937. szeptember 26-án 
Hősi Ligetavató beszédet tartott Duna-
harasztin, mint országgyűlési képviselő. 
(Tekintsék meg honlapunkat: www.
dhbiblio.hu : Hősi Liget) Náciellenes 
megnyilvánulásai miatt 1944. március 
21-én a Gestapo a mauthauseni  kon-
centrációs táborba hurcolta, ahonnan 
1945-ben – csontsoványan – tért haza, 
de a kommunista rendszer nem vette 

tudomásul humanista érdemeit. 1950-
ben az ÁVO elfogta és Kistarcsára 
internálta. Időközben 19 éves leányát, 
Máriát koholt vádak alapján tíz 
esztendeig tartó Gulág-rabságra ítél-
ték, feleségét és hadifogságból hazatért 
fiát pedig Budapestről kitelepítették. 
Ezután kerültek a Hortobágyra, majd 
Dunaharasztira, és itt, a Wesselényi 
utcában éltek a századfordulóig. So-
mogyváry Gyula 1953-ben a kistarcsai 
internálótáborból a fővárosba szállítás 
közben szívroham következtében hunyt 
el. 39 évig pihent jeltelen sírban, család-
ja kutatása után hamvait végső nyug-
helyén, a 301-es parcellában díszsírhe-
lyen helyezték el. Somogyváry Mária a 
tíz év szovjet munkatábor után Nyu-
gat-Németországba, Münchenbe emig-
rált, ahol a haláláig a Szabad Európa 
Rádió munkatársa volt. Amikor a csa-
ládját meglátogatta Harasztin, német 
nyelvű részlegünk több tucat könyvet 
kapott tőle ajándékba. 
Az olvasás folyamatos utazás a fantázia 
világába, karosszékükben ülve fantasz-
tikus kalandok várják az olvasót. Fa 
Nándor: Magad, uram. Budapest: Lib-
ri, 2017. A nyolcvanas évek derekától 
kezdve Fa Nándor azon kevesek közé 
tartozik, akinek az ország egy ember-
ként szurkol, s akit egy emberként tud 
ünnepelni. Hiába nincs tengerpartja ha-
zánknak, ő minden kétséget kizáróan a 
sós vizek szelésére született: óceáni szó-
lóvitorlázóként világszinten is jelentős 
sikereket ért el, több alkalommal szelte 
át az Atlanti-óceánt, ötször kerülte meg 
a Földet (a kiemelten veszélyes Horn-
fok megkerülésével), és az idei szezon-
ban immár harmadszor indult a Vendée 
Globe nevű versenyen, amelynek lénye-
ge, hogy az indulóknak mindenfajta 
segítség igénybe vétele és megállás nél-
kül kell körbekerülni a Földet. Mindezt 
négy saját tervezésű és építésű hajó fe-
délzetén teljesítette: az első ezek közül 
a (ma már igazi legendának számító) 
Szent Jupát volt, amit az Alba Regia, 
a Budapest, majd a Spirit of Hungary 
követett, mely utóbbi a mai napig szol-
gálja őt. A jelen kötetben Fa Nándor 
önéletrajzát olvashatjuk, amelyben ez 
alkalommal nemcsak a bajnok, a ma-
gányos óceánjáró mutatkozik be, de az 
ember is. Időrendben haladó írásában 
beszél családi hátteréről, székesfehér-
vári gyermek- és ifjúkoráról, sportpá-
lyafutása kezdeteiről (a Köfém SC ver-
senyzőjeként), és természetesen minden 

jelentős útjáról, egészen a közelmúltig 
bezárólag.
Csukás István szerint nincs fontosabb 
mint a mese! Azt mondja: „Az a gyerek, 
amelyik nem olvasott mesét, az sokkal 
butább lesz, mint amelyik olvasott. A 
mese a legősibb műfaj, amióta embe-
riség van, azóta van mese.  Az ember 
azért lett ember, mert birtokba tudta 
venni a világot. Ha valamit megismerek, 
és el tudom mesélni, le tudom rajzolni, 
akkor az már az enyém. A mese segít a 
gyermeknek önmagát megismerni, az őt 
körülvevő közösségbe belenőni, abban 
alkotó módon részt venni, vagyis élni.” 
Ezért is ajánljuk gyerekeknek Fésűs 
Éva: Széllelbélelt mesekönyvét. Buda-
pest, Arcus Kiadó, 2013. Ha szeretsz a 
szél hátán utazni, akkor ez a mesekönyv 
neked szól. Megismerhetjük a szelet, aki 
erős, de megmutatja azt is, hogy tud 
lágy és ringató is lenni. A Szélfiúcska 
gyenge és kicsi, hiszen a lehulló bükk-
falevelek sóhajából született, de mégis 

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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helyén van az esze. Sok galibát okoz, 
de ezekből a hibákból próbál tanulni 
is. Történetén keresztül meglátjuk azt, 
hogy mi a barátság, mi a boldogság, ho-
gyan készül a kenyér, és hogy a bagoly 
miért nappal alszik. Egri Mónika cso-
dálatos rajzaival kísérhetjük végig az 
oldalakon végigsuhanó szelecskét, aki 
egy varázslatos világot tár elénk. 
A Vademberek hajszája, 101 perces 
színes, szinkronizált, új-zélandi ka-
landfilm. Kis film, hatalmas szív és két 
szeretni való főhős, akikre még hosszú 
ideig emlékezni fogunk. Mi kell még? 
Az Új-Zéland festői tájain játszódó 
történet egy megkeseredett öregember 
és egy kallódó suhanc között kialakuló 
kapcsolatról szól, amely egyszerre hu-
moros és szívbe markoló! Ricky Bakert 
(Julian Dennison) képtelenek örökbe 
adni, annyira problémás gyerkőc, ron-
gál, gyújtogat, és haikukban meséli el 
bánatát. Rickyt azonban bevállalja egy 
új-zélandi család, a semmi közepén élő 

Hector és Bella (Rima Te Wiata) ma-
gukhoz veszi a Tupac-fanatikus srácot, 
és onnantól igyekeznének boldog csa-
ládi életet élni, ha a hallgatag, mog-
orva Hectort (Sam Neill) legalább egy 
pillanatra érdekelné a gyerek, aki es-
ténként új hobbijának él: a szökésnek. 
Ricky azonban nagyjából 200 métert 
tud megtenni, így nem fenyegeti az a 
veszély, hogy eltéved a környező őser-
dőben. Ám amikor tragédia történik, 
és valóban eltűnik a rengetegben ne-
velőapjával, kénytelenek lesznek egy-
máshoz csiszolódni. A rendező, Taika 
Waititi újra megmutatta, hogyan lehet 
egy hétköznapi történetből a legtöbbet 
kihozni!  
„Januárban a dunaharaszti, májusi, 
Paradicsomsziget-ihlette fotóim lesz-
nek láthatóak a Városi Könyvtár Mini 
Galériájában. Oltyán Ilona vagyok. 
Ugyanakkor szeretném meghívni Önö-
ket a dunaharaszti és a svédországi fo-
tóim bemutatására is. Egy-egy nagyobb 
anyagomat szeretem oly módon feldol-
gozni, hogy kisebb, zenei aláfestéssel 
ellátott etűdökre osztom. Dániai anya-
gomat és a svédországi fotók első részét 
már láthatták a kedves érdeklődők a 
Dunaharaszti Városi Könyvtárban. A 
folytatásban a Stockholm környéki ki-
rándulások, Luca-napi szokások szere-
pelnek - A vikingek nyomában - cím-
mel, ahol a képeken és a zenén túl, kis 
betekintést szeretnék adni a skandináv 
kultúráról, hagyományokról, életérzés-
ről. Január 25-én, csütörtökön, 18 órá-
tól szeretettel várok mindenkit! A fotó-
zás 1999 óta van nagyobb intenzitással 
az életemben, akkor csatlakoztam a 
nagy múltra visszatekintő gyulai Szé-
kely Aladár Fotóklubhoz, ahol nagyon 
sokat tanultam, és segítő, jó barátokat 
találtam. Több közös kiállításon vettem 
részt velük. Baráti, szakmai kapcsola-
tot alakítottunk ki a belgiumi Ciney 
város fotó klubjával is. Ebből az időből 
életre szóló barátságok is születtek, 
melyből azóta is sokat profitálok. 2010-
ben a Wenckheim Krisztina Közalapít-
vány és a gyulai önkormányzat által 
kiírt közös fotópályázatán első helye-
zést értem el, Érdiék című fotómmal. 
2012-ben a Gyulai Hírlap Kutyamajális 
című fotópályázatán harmadik helye-
zett lettem. 2015-ben a Dunaharaszti 
Városi Könyvtár fotópályázatán is a 
sikeres pályázók között szerepeltem, 
fotóim a könyvtárban, majd a Laffert 
kúriában voltak láthatóak. Gyulán 
születtem, és életem első felében itt is 
laktam. 2000-ben – új évezred, új élet 
- felköltöztem részlegesen Budapestre, 

de a köldökzsinór megmaradt Gyulával; 
Budapesten tanítottam matematikát és 
informatikát, a nyarakat pedig gyönyö-
rű kisvárosomban töltöttem. Miután az 
iskolai tanítást abbahagytam és kötet-
lenebb tevékenységi formát választot-
tam, néhány évig visszaköltöztem Gyu-
lára. Aztán 2010-ben megszületett az 
unokám, és a szívem visszahúzott Pest 
közelébe, ide, Dunaharasztiba, ahol a 
lányomék laktak. Nem csak a család 
vonzott ide, hanem a korábban már 
megtapasztalt szellemi pezsgés is, a fő-
város és a barátok közelsége. A családi 
kapcsolatoktól függetlenül is megszeret-
tem ezt a várost.”
Februárban Mini Galériánkban Tőkés 
Ágnes természetfotóit, márciusban Dr. 
Fertőiné Demjén Gertrúd festményeit, 
áprilisban Horváth Csaba költeményeit, 
májusban Róna J. László verseit az 
anyaságról, júniusban a Napsugár 
Óvoda ovisainak, július-augusztusban 
Gellér Erzsébet alkotásait tekinthetik 
meg. 
Folytatjuk a Dühöngőt, a legkisebbek 
és szüleik rendhagyó könyvtári 
foglalkozását, ahol a vidámság és 
találkozás a különleges „könyvtári 
atmoszférával” a cél: január 11-én, 
február 8-án, március 8-án, április 12-
én, május 10-én és június 14-én tartjuk 
az egyik legnépszerűbb könyvtári 
rendezvényünket, s ugyanezeken a 
napokon 16-18.00 lesz a Játékdélután. 
Február 15-én Szabó Ági, haraszti 
kerámikus vetített képes dél-afrikai 
élménybeszámolót tart. Március 22-én 
Oltyán Ilona baltikumi útiélményeiről 
beszél. Áprilisban a Költészet Napját 
a Horváth Csaba és Kopjás Éva 
művészházaspárral ünnepeljük.

Szeretnénk megköszönni mindazok-
nak, akik adójuk 1%-át felajánlották a 
Dunaharaszti Városi Könyvtár javára, 
és így lehetővé tették, hogy 2017-ben 
227.500 forintnyi összegből új monito-
rokat, szkennert, faxgépet, pendrivet, 
vonalas telefonkészülékeket, web-ka-
merát, a fényképezőgépbe mágnes-
kártyát, fejhallgatót, külső wincestert 
vásárolhattunk.  Köszönjük Márkosi 
Erzsébetnek az Ezüst sárkány című 
festményét, amely a gyerekek gyönyör-
ködtetésére a felső szinten nyert elhe-
lyezést. Köszönjük a „Baktays diákok” 
közösségi szolgálatát! Örömmel tájé-
koztatjuk Önöket, hogy a már koráb-
ban igénybe vett szkennelés, fénymá-
solás, laminálás, nyomtatás, spirálozás 
mellett januártól a fax-szolgáltatást is 
megtalálják könyvtárunkban.
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A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete munkája so-
rán minden évben programjain keresztül teremt alkalmat, 
hogy felhívja a figyelmet környezetünk megóvására, szebbé 
tételére. A 2017. évben tervezett programjaink közül mind 
teljesült, és kitűzött céljainkat teljesítettük. Programja-
inkkal elsősorban az iskolásokat céloztuk meg, a két éve 
kialakított „ZÖLD” sarkoknak nagy sikere van, a gyerekek 
így olvashatnak, tanulhatnak az őket körülvevő környeze-
tükről. Olach dr. felajánlotta, hogy előadását térítés men-
tesen megtartja, és kérte, hogy a pénzt jó célra költsük, így 
abból az összegből még több kiadványt tudtunk az isko-
lákba juttatni. A nyári táborban és a könyvtárban készí-
tett kézműves dolgokkal is az újrahasznosításra hívtuk fel 
a figyelmet, illetve, hogy eleve kevesebb szemetet termelje-
nek. A gyerekek még érdeklődők, nyitottak, és reményeink 
szerint ezt a lelkesedést hazaviszik, és átadják a szüleiknek 
is. A rajzpályázatra is minden évben sok rajz készül, a két 
kiránduláson pedig igazán közel kerültek a diákok a ter-
mészethez, az állatokhoz, így a világhoz való hozzáállásuk 
is jobb lesz. Az adventi ünnepségből nem maradhatunk ki, 
és az összefogással mindig valami jó cél elérését segítjük, 
idén sem volt ez másként. 
Az iskolákkal, óvodákkal jó kapcsolatot ápolunk, Face-
book oldalunkon pedig igyekszünk friss információkkal el-
látni Dunaharaszti lakosságát, és fényképekkel bemutatni 
tevékenységünket. 
A Madarak és Fák napja alkalmából, április 2-án az ócsai 
Madárvártára vittük a dunaharaszti Hunyadi János Német 
Nemzetiségi Általános Iskola diákjait (60 fő), ahol betekin-
tést nyerhettek a madárgyűrűzésbe, közelebb kerültek a 
természethez. Az utazáshoz szükséges buszt a Gebrüder 
Weiss Kft. ajánlotta fel szponzorként.
 Az Egyesület célja felhívni az emberek figyelmét a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságára és környezetünk védel-
mére, ennek érdekében lelkes kis csapatunk április 8-án 
szemetet szedett, hogy szebbé tegyük környezetünket.
 A Föld napjára szervezett „Az élővilág legjobbjai” címmel 
meghirdetett rajzversenyre 176 db alkotás érkezett 3 kate-
góriában, összesen 16 díjat osztottunk ki, szem előtt tartva 
a környezettudatosságot. A díjátadóra április 28-án került 
sor, a Művelődési Házban. 
A nyári önkormányzati táborban idén is részt vettünk, kis 
előadást tartottunk a szelektív hulladékgyűjtésről, majd 
kézműveskedtünk, méhviasszal átitatott kendőt készítet-
tünk, amibe a diákok az uzsonnájukat csomagolhatják. 85 

gyerek napját tettük élvezetesebbé, szem előtt tartva a 
hulladékok újra felhasználását. 
Egyesületünk idén már második alkalommal vett részt 
az országos TeSzedd szemétszedési akcióban, szeptember 
15-én a Bezerédi Lakópark és az Árok utca környékét 
takarítottuk ki, Dunaharaszti lelkes önkénteseivel, és a 
Hunyadi János Német Nemzetiségi Iskola 8. osztályos 
diákjaival (27 fő). Munkájukat kis frissítővel, egy üveg-
pohárral (amit természetesen hazavihettek) és Ruff pogá-
csával köszöntük meg.
Szeptember 21-én ÖKO-sorozatunk 5. részében Olach 
Zoltán dr. “Éhezni fogunk vagy jóllakunk” címmel tar-
tott előadást a Városi Könyvtárban. Érdekes kérdése-
ket boncolgattunk, az egyre növekvő népességnek egyre 
több élelemre van szüksége, és ez bizony kihatással van 
környezetünkre is. Olach dr. érdekes előadásában színes  
vetítéssel szórakoztatta a megjelent 18 embert. 
Az állatok világnapja alkalmából, november 11-én az eu-
rópai madármegfigyelő napok keretében a dinnyési fertőre 
utaztunk busszal, ahol a gyerekek és szülők, tanárok ren-
geteg dolgot tanultak a madarakról, és a tanösvény lakó-
iról. Részt vettünk a madarak befogásában, gyűrűzésben 
is. Utána a Várparkot látogattuk meg Dinnyésen. A prog-
ramon 14 fő vett részt. 
Advent első vasárnapján, december 3-án, a Laffert 
kúriában tartott adventi ünnepségen Egyesületünk - 
más civil szervezetekkel együttműködve – finomságokkal 
(kalács, bögre, tea/bor, gesztenye) várta a látogatókat, és 
a befolyt pénzt (253 050 Ft) a majosházi Hospice Háznak 
ajánlottuk fel. 
Minden hónap 2. csütörtökén Játékdélutánt tartottunk 
a Városi Könyvtárban, a Caritas-szal karöltve. A kreatív 
tevékenységekhez szükséges eszközöket, anyagokat Egye-
sületünk biztosította az Önkormányzat pályázatán elnyert 
pénzből. A programon minden hónapban nagyjából 20 fő 
vesz részt. 
A tavaly elkezdett nagy sikerű “ZÖLD sarkok kialakítása 
az iskolai könyvtárakban” program idén is folytatódott, 
november folyamán 3 iskola kapott környezettudatos 
könyveket, kiadványokat, társasjátékokat. A csomagokat 
az iskola könyvtárosaival, tanáraival közösen állítottuk 
össze, és nagyon hálás köszönőleveleket kaptunk.
Kérjük adója 1%-val támogassa munkánkat! Köszönjük! 
Adószámunk: 8726280-1-13

DKE 2017. évi beszámoló
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A Baktay Ervin Gimnáziumnak régóta tartó, hagyomá-
nyokat őrző és jól működő külkapcsolata van a szicíliai 
Gela városának iskolájával. 2017 október 24-én bennünket, 
hét diákunkból és két tanárból álló delegációnkat érte az a 
megtiszteltetés, hogy elutazhattunk Gelába.
Kapcsolattartó szervezőként összegzésképpen elmondha-
tom, hogy olyan feledhetetlen és csodálatos élményben 
volt részünk ebben az öt napban, amit egész életünkben 
őrzünk emlékeinkben, és szívesen gondolunk rá vissza 
majd.
2018 májusában mi fogadjuk az olaszokat. Addig is izga-
tottan tervezzük a programokat számukra. Remélem, mi 
is hasonlóan élvezetes és emlékezetes utazást tudunk nekik 
szervezni.

Márta-Lakatos Anita, szervező tanár

Gelai emlékeim
Október 24-én, kedd délután indultunk Szicíliába. Éjjel érkez-
tünk az iskola elé, ahol már a családok vártak minket. Rajtuk 
egyáltalán nem látszott meg, hogy hajnali 1 óra van, de mi 
azért kicsit fáradtak voltunk. Napos, meleg időnk volt másnap. 
Az iskolában a gyerekek nagyon érdeklődőek, kíváncsiak és 
beszédesek voltak. Először furcsa volt, hogy amikor beszéltek, 
azt hittük, mindjárt egymásnak esnek, olyan hangosak voltak 
és hevesen gesztikuláltak. Hozzá kellett szoknunk, hogy ők így 
kommunikálnak.  Délután megnéztük a városi könyvtárat és 
az egyik iskolai könyvtárat. Ott egy érdekes kiselőadást tartot-
tak nekünk.
Csütörtökön Siracusa városát látogattuk meg. A kétórás 
buszút alatt lehetőségünk volt megcsodálni a gyönyörű szicí-
liai tájat, közte az Etnát is. Mikor megérkeztünk Siracusába, 
egyből a papirusz múzeumba siettünk. A múzeumban bemu-
tatták, hogy hogyan készítették a papiruszt. Érdekes volt lát-
ni élőben is, főleg kémia és biológia szakos tanáraink kísérete 
mellett. Láttunk régi csónakokat is élethű nagyságban. A 
múzeum után a városban ebédeltünk, majd kaptunk egy kis 
szabadidőt, hogy sétálhassunk, vásárolhassunk és fagyizhas-
sunk. Ezután az akvárium múzeumba látogattunk el. Szép, 
színes és érdekes halak voltak ott. Utána rövid buszozás kö-

vetkezett, majd megnéztük egy ókori görög színház romjait. 
Nagyon érdekes program volt.
Pénteken délelőtt sportnapot tartottak az iskolában, amelyen 
mi is részt vettünk. Először röplabdáztunk. A magyar-olasz 
meccset ők nyerték. Utána kosaraztunk, itt mi bizonyultunk 
jobbnak. Jó volt együtt játszani. Utána együtt ebédeltünk 
az iskola melletti kis étkezőben. Pizzát és szendvicset ettünk, 
és csináltattak egy szép tortát is. Minden nagyon finom volt. 
Megbeszéltük, hogy délután lemegyünk a partra strandröp-
labdázni. Nagyon fújt a szél, úgyhogy csak próbálkoztunk a 
játékkal. Végül inkább sétáltunk a tengerparton. Szombaton 
és vasárnap a fogadó családok szerveztek nekünk programot. 
Vasárnap mindnyájan az egyik olasz fiú családjának nyara-
lójában grilleztünk. Más finomságokat is készítettek, mint 
például pizzát, mézes fánkgolyót. Délután még torta is volt. 
A felnőttek beszélgettek, sütöttek, főztek. Mi, gyerekek röp-
labdáztunk, kosaraztunk és társasjátékoztunk. Este bemen-
tünk a városba és vásároltunk néhány apróbb ajándékot az 
itthoniaknak.
Hétfőn eljött a hazautazás napja. Nagyon jól éreztük magun-
kat egész héten, így a búcsú fájdalmas volt. Mi is szomorúak 
voltunk, újdonsült barátaink is, de megbeszéltük, hogy a 
továbbiakban is tartjuk a kapcsolatot.
Köszönjük vendéglátóinknak és szervező tanárainknak a 
tartalmas, szép hetet.

Strbik Lilla 8.A

A Baktay Ervin Gimnázium szicíliai külkapcsolata

Az idegennyelvi munka-
közösség hírei a Baktay 
Ervin Gimnáziumban
Újabb Erasmus+ pályázat a Baktayban
A Baktay Ervin Gimnázium 2017 szeptemberével kezdő-
dően új Erasmus+ pályázaton vesz részt. A projekt időtar-
tama 2 év, témája a migráció. A programban iskolánkon 
kívül 6 ország vesz részt: Olaszország, Németország, Por-
tugália, Franciaország, Románia és Lengyelország. 2017 
októberében iskolánk két tanára vett részt az első nemzet-
közi projekttalálkozón Portugáliában, Faroban, melyen a 
partnerintézmények kapcsolattartói megbeszélték az első 
év részleteit. 2018 márciusában 6 diákunk 2 kísérőtanárral 
utazik Voluntariba, Romániába, az első tanár-diák talál-
kozóra.

Nemesné Molnár Kinga

Eredményeink
Decemberben szép sikereket értek el diákjaink a területi 
versenyeken. 7-én Halásztelken az angol nyelvű szavalóver-
senyen Ladjánszky Dániel (8. a osztály) és Faragó Emese 
(9. a) megnyerte a kategóriáját, Vizi Sarolta pedig 3. he-
lyezést ét el a középiskolások között.
December 13-án Ráckevén mindkét nyelvből indult csa-
patunk. A nyolcadikos angolosaink 2. helyezettek lettek a 
komplex versenyen. A csapat tagjai: Ilonka Szabina, Iszák 
Alexandra, Kovács Eszter, hetedikeseink németből összesí-
tésben pedig 5. helyezést értek el: Bóna Zsombor, Flanek 
Emese, Sulyok Hanga.
Gratulálunk minden versenyzőnek és a felkészítő taná-
roknak.

Helméczyné Bosánszki Judit
idegennyelvi munkaközösség -  vezető
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Barangolós - kézműves 
tábor
Programjainkat az iskolában ill. két 
külső helyszínen tartottuk. Elsétáltunk 
a Német Nemzetiségi Tájházba,ahol 
megtekintettük az állandó kiállítást, 
emellett pedig egy kézműves foglalko-
záson is részt vettünk., ahol a gyerekek-
kel természetes anyagokkal dolgoztunk.
A hét második felében a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeumba men-
tünk. Már az utazást is igen élvezték 
a táborozóink, ugyanis a BKK járatait 
vettük igénybe. A gyerekek az állandó 
kiállítás megtekintése mellett egy mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson is részt 
vettek, mely a rovarvilág érdekességéről 
szólt. A hét többi napja a   kézműves-
ség jegyében telt. Sok-sok különböző 
alapanyagot hoztunk, hogy mindenki 
kedvére válogathasson fantáziáját, al-
kotóképességét kihasználva. Az elké-
szült tárgyakat délután ki is próbálták 
a gyerekek. Így sárkányt reptettek, 
hajót úsztattak, de nem maradt el a 
számháború sem. Az ebéd utáni pihe-
nőidőben pedig egy klasszikus magyar 
gyermekfilm sorozatot tekintettünk 
meg, melyet mi magunk is nagyon él-
veztünk. Sok élménnyel gazdagodva 
gyorsan elrepült ez a két hét.
Vargáné Hunya Katalin, Tóth Andrea

Focitábor a Kőrösiben
Először szerveztünk focitábort az isko-
lában. 25 alsós diák (köztük 2 lány!) 
vett részt a táborban. A gyerekek sze-
retnek mozogni, szívesen sportolnak, 
de ebben a táborban a foci volt a köz-
ponti tevékenység. Délelőttönként két 
csoportban, kétszer egy óra edzés volt 
a program. Az egyik csoportban olyan 
gyerekek voltak, akik már régebb óta, 
rendszeresen járnak edzésre, a másik 
csoportban pedig azok a diákok ismer-
kedtek a focival, akik nem olyan rég-
óta, vagy eddig még egyáltalán nem 
foglalkoztak komolyabban a labdarú-
gással. Az edzéseket Varsányi Ádám, a 
DMTK egyik edzője vezette. A délutá-
ni programok is a fociról szóltak: néz-

KLUBNAPKÖZI
A napközi keretein belül minden hónap-
ban egyszer klubnapközis programokat 
rendezünk. Ezeknek több célja is van. 
Változatos, kreatív kézműveskedéssel 
szeretnénk kedvezni a gyermekeknek, 
sokszínű kulurális programokkal igyek-
szünk színesíteni a napközi idejét.  A 
foglalkozásokkal szeretnénk az osztály-
közösségeket is megerősíteni. Ennek ér-
dekében a klubnapközik egy részét osz-
tálykereten belül szervezzük meg, ahol 
lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek 
még jobban megismerjék és elfogadják 
egymást. Másik célunk, hogy az iskola 
hagyományait ápoljuk, ezzel is megerő-
sítjük a gyerekekben az az érzést, hogy 
jó egy nagy közösség részének lenni, va-
lahová tartozni. Ezért terveztünk közös 
táncos alkalmakat, táncházat, játékos 
sportdélutánt, amelyen az összes alsós 
évfolyam együtt van jelen. Szeptem-
berben iskolára hangolódó, kedvcsináló 
tevékenységeket tartottunk. 
A teljesség igénye nélkül: Készültek 
tolltartók az újrahasznosítás jegyében, 
az egyik csoport hangszert készített, 
amit az udvaron nagy lelkesedéssel ki is 
próbáltak, csak úgy fújták. Az elsősök 
fejdíszt készítettek, amit nagy büsz-
keséggel viseltek később. Az olvasás 
ösztönzése érdekében az egyik csoport 
smile-s könyvjelzőt készített. A termé-
szet kincseiből levélmanókat készített 
az egyik osztály. Nagy sikert aratott 
a háromdimenziós dínó is. Október-
ben az állatok világnapja alkalmából 
kisállat kiállítást szerveztünk. Ez már 
hagyomány az iskolában. A kis gazdik 
plakátot készítettek kis kedvencükről, 
délután pedig a folyosót megtöltötték 
az izgatott gazdik kisállatokkal. A gye-
rekek megsimogatták, megcsodálták az 
állatokat, és sokan eldöntötték, hogy 
mit is fognak kérni szülinapjukra a szü-
leiktől.
A következő hónapokra is elkészült a 
programtervezetünk, reméljük, hogy a 
hátralévő klubnapközis foglalkozások-
nak is legalább ekkora sikere lesz, mint 
az eddigieknek.

Napközis munkaközösség

Mesetábor 2017
A július második hetében megren-
dezett mesetáborunkat a gyermekek 
életkori sajátosságaihoz alkalmazkod-
va az állandóság és változatosság egy-
sége jellemezte. Az állandóság a nap 
elején felolvasott mesék közvetítésé-
ben nyilvánult meg, melynek mindig 
megvolt a tematikája, mint a népme-
se, tündérmese, állatmesék és Mátyás 
királyról szóló történetek. A válto-
zatosság szempontjából, a mesékhez 
kapcsolódóan különböző játékos ve-
télkedők, fejtörők, bábozás, kézműves 
foglalkozások tették szórakoztatóbbá, 
színesebbé a nap programjait. A tá-
bor szervezésekor elsődleges célunk 
a magyar mesekincs megismertetése, 
a népi kultúra, a hagyományok, er-
kölcsök megbecsülése és továbbörö-
kítése volt, amit úgy érezzük, hogy 
a tabor végére sikerült is átadnunk. 

Ági néni, Kati néni

Válogatás a Körösi iskola életéből 2017-ben
tünk filmet a foci EB-ről; látogatóban 
voltunk a DMTK-pályán, ahol Ádám 
bácsi nyújtózkodott a gyerekek szabad-
rúgásai után; stadiontúrán voltunk a 
Groupama Arénában, ahol megnéztük 
azokat a helyiségeket, ahol a „nagyok” 
készülnek a válogatott és a Fradi mecs-
csei előtt. Ügyességi feladatokban fino-
mították a gyerekek a technikájukat, 
illetve klasszikus bajnokságot is szer-
veztünk – eredményhirdetéssel. A prog-
ramok közti szabad foglalkozásokon a 
többség focizott, bár a hét vége felé elő-
kerültek a focis kártyás albumok, bein-
dult a cserélgetés is. Sajnos az időjárás 
nem volt kedvező, egész héten nagyon 
meleg volt. Ez a gyerekeket kevésbé za-
varta, lelkesen fociztak a csarnokban is. 
Reméljük, hogy ügyesebbek, erősebbek 
lettek és mindenek előtt jól érezték 
magukat! Köszönjük a város Oktatási 
és Sport Bizottságának támogatását!

Komáromi Katalin
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Hollókőn!
Talán nem is akad olyan magyar 
ember, aki ne ismerné Hollókőt, a 
Nógrág megyei palóc falu, amely a 
Világörökség része, hiszen képes volt 
megőrizni a 17-18.századi falut az 
eredeti formájában. Pedagógusként 
mi is kiemelt feladatnak tekintjük, 
hogy egyre több gyermekkel ismer-
tessük meg hazánk eme büszkeségét, 
a Cserhát gyöngyszemét, ezért idén 
nyáron – immár másodszorra – újra 
útra keltünk negyven kisiskolás-
sal, hogy négy felejthetetlen napot 
töltsünk el együtt ezen a csodálatos 
vidéken. Célunk az érintetlen, 18. 
századi palóc életforma, valamint a 
népi kultúra értékeinek megismerte-
tése volt. Segítségünkre voltak a he-

Oberwellach 2017
Július 9-15-ig Komáromi Kati néni szer-
vezésében ismét német nyelvi tábor volt 
az ausztriai Oberwellachban. A képek 
önmagukért beszélnek. Seregély Luca 
leendő 8.b osztályos tanulónk így em-
lékszik erre a valóban érdekes táborra. 
„Idén nyáron is szervezett iskolánk 
ausztriai kirándulást. A német nyelv 
tanulása mellett a tábor alkalmat adott 
arra is, hogy barátaimmal új emléke-
ket szerezzünk, ezért jelentkeztem rá. 
Oberwellachban reggeli német óráinkon 
német anyanyelvű tanároktól tanul-
hattuk a nyelvet. Az órák után egyéni 
feladatokat kaptunk, amiket a város la-
kóinak segítségével tudtunk megoldani. 
Délutánonként buszra szálltunk és na-
gyokat kirándultunk. Hatalmas hegye-
ken jártunk fent a felhők fölött, ahol az 
embereknek síelésre is lehetőségük volt. 
Gyönyörű vízeséseket láttunk és alkal-
munk nyílt különféle vizes játszótereken 
játszani. A hét zárásaként azt a felada-
tot kaptuk, hogy játsszuk el németül 
legjobb élményünket és adjunk elő egy 
interjút, amit az egyik obervellachi la-
kossal készítettünk. Külföldi utunk so-
rán nagyon sokat nevettünk, rengeteg 
élményt és barátot szereztünk. 
Köszönjük Kati néninek és a kísérő ta-
nároknak!

Seregély Luca

Trendhagyó Irodalomóra
Iskolánk tanulói október 26-án Trend-
hagyó Irodalomórán vettek részt a Ká-
vészünet zenekar közreműködésével. A 
diákok több kötelező verset hallgathat-
tak meg a zenészek feldolgozásában, 
és velük együtt énekelhették az ismert 
sorokat. Két tanulónk szavalatával szí-
nesítette a koncertet: Kovács Botond 
(6.b) József Attila Mama című versét, 
míg  Csányi Gyula (8.b)  Ady Endre 
Párisban járt az Ősz című költeményét 
adta elő. A zenekar jó hangulatot te-
remtett, mindenkit megmozgattak: a 
gyerekek (harmadikasok, negyedikesek, 
felsősök egyaránt) és a felnőttek is tap-
soltak, táncoltak, énekeltek.

 Molnár-Vígh Judit

Tantestületi Márton nap
2017. november 10-én a Dunaharasz-
ti Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola tantestülete rendhagyó módon 
emlékezett meg Márton napjáról. 
Az eddigi tanévek során a gyerekek-
kel közösen tartottuk a Márton napi 
lámpás felvonulást, most azonban né-
met nyelvi munkaközösségünk egy új 
ötlettel állt elő. Mivel lámpás felvo-
nulást városi szinten is tartunk, arra 
az elhatározásra jutottak kollégáink, 
hogy a gyerekeknek és a tantestü-
letnek külön-külön készülnek játé-
kos, Márton napjához kapcsolódó 
feladatokkal. Hogy a hagyományhoz 
illő lámpáshasználat se maradjon ki 
a játék során, első feladatként azt 
kaptuk, hogy a sötét iskolaudvaron 
elbújt „Mártonunkat” keressük meg. 
Szegény „Mártonunk” (kedves, be-
vállalós kolleganőnk) egy fa tetején 
gubbasztva várta, hogy végre valaki 
rátaláljon. Ezt követően az ebédlő-
ben folytattuk a feladatok megol-
dását. Spontán csapatokat alakítot-
tunk ki. Libatollal kitömött zsákban 
színes kislibák voltak elrejtve és aki, 
amilyen színű libát húzott, ahhoz a 
csapathoz csatlakozott. Mozgásos já-
ték következett: a libatömés. A csa-
patoknak két pohár segítségével volt 
lehetőségük arra, hogy minél gyor-
sabban megtömjék a libákat szim-
bolizáló térdzoknikat kukoricával. 
Köszönjük Kati és Virág néniknek, 
akik ezt a vidám, hagyományőrző 
programot a számunkra kitalálták 
és megvalósították. Maradandó él-
ményt teremtett.

Lindner Erzsébet

lyi mesteremberek, akiknek a közre-
működésével aktív részesei lehetünk 
a falu mindennapjainak. Rengeteget 
agyagoztunk, korongoztunk, idén 
nemezeltünk is. Ismét volt ostrom-
já-ték a várban, barangolás az ófa-
luban és a tanösvényen, valamint 
kincsvadászat az erdei játszótéren, 
de talán mind közül a legmara-
dandóbb élményt egy palóc esküvő 
adta, ahol tanulóinknak alkalmuk 
nyílt felöltözni az eredeti ruhákba, 
kipróbálhatták magukat, mint pa-
lóc menyasszony és vőlegény. Hatal-
mas öröm volt látni, ahogy ezek a 
gyerekek népzenére, felszabadultan 
ropják a táncot, énekelne kukoricát 
pattogtatnak szitán, szabadtűzön és 
ahogy az egész tábor egy csapásra 
egy fergeteges mulatsággá változott! 
Igazi értéknek tartjuk, hogy ilyen 
élményekkel gazdagodhattak tanuló-
ink és bízunk benne, hogy lesz még 
lehetőségünk hasonlóan hasznos.

Simonné Kiss Mariann Virág
Sárospatakiné Nagy Beatrix 

Tókos Ilona
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A Dunaharaszti 
Kempo Sport 
menetelése!
A nagy visszatérő harcos Felföldi Szabolcs ismét a ring-
ben! Hatvanban rendezték meg a szokásos Harcosok éj-
szakája nevezetű küzdősport gálát, ahol a főmérkőzésen 
Profi Kempo szabályrendszerben két híres Kempo harcos 
esett egymásnak ( egyébként MMA-ban is van mindket-
tőnek nemzetközi eredménye ). A dunaharaszti Hegylakó 
ellenfele Orsós Sándor volt. Szabolcs már az első perctől 
irányította a harcot, belharcban is jobban dolgozott, és 
5-6- eredményes földre vitele is volt, de befejezni nem 
tudta földön. egyértelmű pontozással gyözött: FELFÖL-
DI hegylakó SZABOLCS! 
Gratulálunk!

Októbert írunk. Komárnó ( Szlovákia ) a Komárno Cage 
Fight gálán két tanítványunk is lehetőséget kapott. Fel-
földi Szabolcs vissza lépett a küzdelemtől, így helyette 
tanítványa Halkó Adrás kapta meg Szabolcs ellenfelét. 
Már a második percben tudatta András hogy „ hanyas a 
kabát „ , rögtön bekezdett erő ütéseivel, rúgásaival, majd 
a második menet közepén letérdelte ellenfelét aki ösz-
szerogyott, András kiült rá, és ütés és könyökös záporos 
hatásával magasztalta Szerb ellenfelét. A bíró a második 
menet közepén beszüntette a találkozót.  
Patrikra várt a kihívás hogy a fő meccsen bizonyítson. 
Szlovák ellenfele azonban vér profi volt,  Patrikot mattol-
ta földre viteleivel, földön való ütéssorozatával, így a bíró 
a harmadik menet elején beszüntette a találkozót. 
Gratulálunk mindkét harcosunknak.
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Pénzügyi alapismeretek interaktív tré-
ning a 16-26 éves korosztály számára 
Dunaharasztiban

DUNAHARASZTI HÍREK

Krizsány Ildikó pénzügyi szakembert kérdeztük az MBI 
Store dunaharaszti irodájában a: 2018 februárjában induló 
pénzügyi alapismeretek interaktív tréningről.
Miről szól a tréning?
A tréning a mindennapi élethez szükséges pénzügyi alapis-
mereteket adja át, hogy a fiatalok könnyebben el tudjanak 
igazodni a pénzügyi világban.
Első alkalommal bemutatjuk a pénzügyi szereplőket a pia-
con, majd ezt követően a  
a második alkalom arról fog szólni, hogy mit csinálnak a 
biztosítók és miért van szükség rájuk. Beszélgetünk arról, 
hogy miért fontos az élet- és a vagyon védelme, illetve az 
öngondoskodásról is szó lesz.
A harmadik szombaton a banki szolgáltatásokat emeljük 
ki, ezeken belül a hitelezést, a megtakarítást, továbbá a 
befektetési lehetőségeket és a részvénypiacot tekintjük át.
Az utolsó alkalommal feladat alapú játékokon keresztül 
hasznosítjuk az eddig tanultakat, felmerülő ötleteket, kvá-
zi a gyakorlatban.
Kinek ajánlod a tréninget? 
Azoknak a 16-26 éves fiataloknak, akik úgy érzik, hogy 

érdemes négy szombat déle-
lőttjükön a pénzügyi világról 
tanulniuk egy jó hangulatú, 
baráti hangvételű tréningen, 
mindezt egy exkluzív környe-
zetben.
Mikor lesz a tréning és ho-
gyan lehet rá jelentkezni?
A tréning 2018 február hónap 
4 szombatján (február 3, 10, 

17 és 24-én 9:30-11:30 között) kerül megrendezésre, a du-
naharaszti MBI Store-ban. Jelentkezni az ildiko.krizsany@
mbi.eu e-mail címen lehet korlátozott létszámban.
Lehet tudni valamit az anyagiakról?
Nem titok, hogy a tréning díja 20.000 Ft.
Mivel zárul a tréning?
A résztvevők MBI oklevelet kapnak a tréning elvégzéséről, 
ezzel igazolva, hogy megszerezték az alapokat a pénzügyi 
világban való tájékozódásról. 
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A PET-Ro Állatvédelmi csoport 2017. 
januárjában alakult, egyesületként ez 
év nyarán jegyezték be. Célkitűzésünk 
elsősorban a Dunaharaszti utcáin kó-
borló állatoknak segítséget nyújtani 
- fennállásunk óta több, mint száz 
alkalommal szálltunk ki kóbor állat 
befogására, azonosítására. Sikertelen 
azonosítás esetén megoldjuk az állat 
elhelyezését, a tulajdonos jelentkezése 
esetén az állatot mikrochippel ellátva 
adjuk át. Sok esetben nyújtottunk se-
gítséget tanácsadással, fuvarral, költ-
ségek átvállalásával.  
Dunaharaszti gazdátlan állatainak 

családhoz adása is tevékenységeink 
közé tartozik, őket befejezett oltási 
programmal, chippelve, parazitamen-
tesítve, ivartalanítva, szerződéssel 
lehet tőlünk örökbefogadni. A már 
gazdás állataink mancsát sem enged-
jük el -folyamatosan nyomon követjük 
sorsukat, kapcsolatban állunk a befo-
gadó családokkal. A csoport alakulása 
óta több, mint 30 állatot ( kutyát és 
macskát egyaránt) adtunk örökbe. 
Sérült állatok gyógyíttatása, rehabili-
tációja is a szívügyünk, pillanatnyilag 
két sérült állatról – egy elgázolt kutyá-
ról és egy hasonló balesetet szenvedett 
macskáról - gondoskodunk. Lakossági 
bejelentések alapján tartási körülmé-
nyek megvizsgálására is kiszállunk 

- sok esetben más városokban, más 
állatvédő szervezetekkel működünk 
együtt. 
Szeretnénk köszönetet mondani támo-
gatóinknak és ideiglenes befogadóink-
nak, akik lehetővé teszik, hogy ilyen 
sok bajba jutott állaton segítsünk. 
Köszönjük a Dunaharaszti Rendőrőrs 
munkatársainak illetve városunk jegy-
zőjének, hogy példás hatósági hátte-
ret biztosítanak nekünk.
Jelenleg 14 állatról gondoskodunk 
ideiglenes befogadóink segítségével, 
Facebook csoportunkban (PET-Ro 
Állatvédelmi Egyesület Dunaharasz-
ti) bővebb információt kaphat róluk 
minden érdeklődő. 

A Dunaharaszti Állatvédők Alapítvány tagjai egyre több 
állaton segítenek. Csak a tavalyi évben több mint 220 állat 
jutott haza, vagy új, szerető otthonba óvó kezük által. Min-
den esetben oltva, chipelve, ivartalanul kerülnek a gazdát-
lanok új családba, ahol utókövetéssel fogják a mancsukat, 
folyamatosan látogatják őket, vagy kapnak a képeket róluk. 
Idős, rettentően elhanyagolt, sok műtéten átesett es erdő-
be kidobott kiskutya alom is van a gazdit kereső védencek 
között. Öröm látni, ahogy megváltozik az élete ezeknek a 
házi kedvenceknek, és rövid vagy hosszú idejű szenvedésük 
után boldogok lehetnek. Kizárólag a közösség összefogása es 
segítsége, ami a munkájukat lehetővé teszi. Bátran elmond-
hatjuk, hogy példaértékű ebben is Dunaharaszti városa, hi-
szen csodás emberek segítik az állatok boldogulását.
A Dunaharaszti Állatvédők Alapítvány tagjai ötödik éve 
segítik a házi kedvenceket és gazdijukat, ám formálisan ala-
pítványként még csak egy éve működnek. Azért választották 
ezt a működési formát, mert gazdaságilag átláthatóbb, mint 
egy egyesület, és könnyebben érhető el így a közös cél: az ál-
latok jólétének fokozása. Fix jövedelemforrásuk nincs, non-
profit alapítványként működnek, gazdasági tevékenységet 
nem végeznek. Kiadásaikat kizárólag a magas állatorvosi 
költségek és az állatok ellátásához szükséges költségek teszik 
ki, mindent átláthatóan, számlákkal igazolnak.
Minden gazdinak javasolják, hogy a kutyusok és cicusok 
chippel való ellátását senki se felejtse el, de ha ez megtör-
tént, viszont a gazdi adataiban változás áll be, akkor is tel-
jesen ingyen frissítheti azokat az állatorvossal, mert ez a leg-

biztosabb módja az elveszett házi kedvenc hazajutásának. 
Önkénteseket, ideiglenes befogadókat, kutyasétáltatókat, de 
akár fuvarosokat is mindig várnak, állateledelre, bolha/kul-
lancsellenes készítményekre is mindig szükségük van.
Ha a szomszédban vagy a környezetében sanyarú sorsú ál-
latot lát, ne hunyjon senki szemet, név nélkül is tudja je-
lenteni, s ezzel megmentheti az életét. De akkor is jelezzen 
nekünk, ha kóbor, sérült vagy bajba jutott állatot lát!
Inez: +36 30 451 4707, Zsófi: +36 30 411 5963
Fix chipolvasó pontjaink:
- Fressnapf, Tesco mellett, Némedi út 69.
- Zseni Állateledel és Kozmetika, Dózsa György út 14.
www.facebook.com/dunaharasztiallatvedok/
Dunaharaszti Állatvédők Alapítvány
11742180-21449486-00000000 OTP
PayPal: dunaharasztiallatvedok@gmail.com
adószám: 18910942-1-13

A PET-Ro 

Dunaharaszti állatai egyre boldogabbak

Dunaharaszti - 2017. december18



DUNAHARASZTI HÍREK

Napjainkban a kutyák élettere a városiasodás miatt 
nagymértékben megváltozott. A nagy szabad földterüle-
tek helyett a kutya is kertekben, lakásokban éli életét az 
emberek oldalán. Legtöbbször a kutyákat társállatként 
tartják, nem pedig munkavégzésre és a fajtára jellemző 
feladatok ellátására. Gondoljunk csak egy terelőkutyára, 
akinek nincs alkalma az ösztöneinek engedelmeskedve 
birkákat terelni egy belváros közepén. Az energiák és 
az ösztönök viszont adottak, és ha nincsenek lekötve, 
egészségügyi problémákhoz és viselkedési gondokhoz ve-
zetnek. Nem véletlen, hogy ma az állatorvosi rendelők 
tömve vannak páciensekkel és a kutyák egyre több em-
beri betegséget „vesznek át”. A jó fizikai és mentális 
állapot megtartása elengedhetetlen a hosszú, betegsé-
gektől mentes élethez. 
Vannak olyan kutyák, akik egyszerűen annyira energi-
kusak, hogy kevés nekik, ha a gazdi reggel munka előtt 
lemozgatja, majd munka után hazaérve ismét elviszi egy 
nagyobb sétára. Annyira dúskálnak az energiában, hogy 
ezt képtelenek a lakásba vagy a kertbe zárva rendesen 
levezetni. Ezért van sokszor feltúrva és felásva a kert 
vagy a nappaliban szétszedve a kanapé. Egy ilyen ha-
talmas mozgásigényű kutyának nagyon is jót tesz, ha 
van, aki egész nap tud vele foglalkozni.
A kutya napközik Amerikában és Angliában a legelter-
jedtebbek, de a világ számos pontján kezd egyre népsze-
rűbb lenni ez a fajta szolgáltatás. Kutya napköziből is 
többféle létezik, de mi most azokat a napköziket vettük 
alapul, ahol a kutyusokat nem csak megőrzik, hanem 
kutyákhoz értő szakemberek gondoskodnak róla, hogy 
megfelelően legyenek foglalkoztatva, képezve, le legye-
nek mozgatva, és szellemileg is le legyenek fárasztva. A 
kutya napközi olyan a kutyádnak, mint a kisgyerekeknek 
az óvoda. Van, ahol hozzák-viszik a kutyát, de van, aho-
vá neked kell elvinni, ez az adott helytől függ.
Napközben, amíg te dolgozol, ügyeidet intézed, vagy 
olyan helyekre mész, ahova nem viheted magaddal a 
kedvencedet, addig a napköziben vigyáznak rá, játsza-
nak vele, lemozgatják, és ha kéred, még tanítják is. Így 
a napját aktívan, kutyák között játszva, tanulva tölthe-
ti, ami teljes egészében kielégítheti kedvenced igényeit. 
A kutya napköziben eltöltött idő alatt a kutyád akár 
otthon is heverészhetne a kanapén, elrágcsálhatna né-
hány cipőt, bútort, megkergethetné a macskát vagy ki-
borogathatná a kukát, szétszórva a tartalmát az egész 
lakásban. Ez azonban egyáltalán nem fárasztaná le, így 
a munkából hazaérve neked kellene még egy-másfél órát 
aktívan sportolni vele, ami sajnos nem minden élet-
helyzetben kivitelezhető. Ilyenkor jó, ha van egy ked-
ves, kutyákhoz értő személy, aki nem csak lemozgatja, 
de vigyáz is a kutyádra.
A kutyád napi szinten átlagosan 10 másik kutyával van 
együtt, mindenféle méret, fajta, kor és nem egyedeivel. 
Az egész napos foglalkozások alatt a kutyák megtanul-
nak jól viselkedni más kutyákkal (szocializálódnak), 
mindeközben rengeteget játszanak egymással és a fog-
lalkozást vezetőkkel is, úsznak, kirándulnak, ezáltal fej-
lesztik az állóképességüket és kellően el is fáradnak a 
nap végére. A napköziben a legnagyobb mozgásigényű 
kutyáknak lehetőséget kínálnak még kutyás sportok 

gyakorlására is, mint például az agility vagy a frizbi.
Egy kutya napközi akár megkönnyítheti a túlsúlyos ku-
tyák diétáztatását is, hiszen az egész napos mozgással 
jóval több energiát használnak fel. De ugyanígy meg-
előzhetjük az elhízást is.
Ahogy az előbb említettük, a fizikai lemozgatás mel-
lett nagyon fontos a szellemi lefárasztás is. A csoportos 
együttlétnek és a szakszerű felügyeletnek köszönhetően, 
folyamatosan fejlődnek a szociális készségeik, az egy-
mással és az emberekkel szembeni viselkedésük, ezért 
különösen ajánljuk azoknak a kutyusoknak, akiknek 
nem megfelelő a szocializáltsága és ez bizonytalanság-
ban nyilvánul meg. Mind a gazdinak és mind a kutyá-
nak, de még nekünk állatorvosoknak is nagyban meg-
könnyíti a dolgunkat, ha egy jól szocializált állat érkezik 
a rendelőnkbe és kerül fel a vizsgáló asztalra. A fáradt 
kutya a jó kutya – szokták mondani.
Ezért a kutya napközit ajánljuk minden olyan gazdinak, 
akik nem hagyhatják otthon a kutyájukat, mert még 
nem szokta meg az egyedüllétet vagy akik szeretnék, 
hogy kutyusuk megfelelő szocializációban részesüljön, 
akár az alatt az idő alatt, amíg ők dolgoznak vagy akik 
szeretnék, hogy kutyák között játékkal teljen kedvencük 
egy-egy napja vagy akik szeretnének elmenni valahova 
egy egynapos programra, de a kutyát addig nem tudnák 
hova tenni vagy azoknak akiknél előfordul hogy késő 
estig dolgoznak és nem tudnak hazaérni időben a kutyá-
hoz és elvinni egy nagyobb sétára.
Ha fizikailag, szellemileg és ösztöneit tekintve is lefá-
rasztják kutyánkat, akkor egészségesebb, kiegyensúlyo-
zottabb lesz.

KUTYAJÓ NAPKÖZI
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2017 novemberében 
elhunytak neve és élet-
kora
Balázs Istvánné  élt 87 évet

Barbér István Csaba élt 73 évet

Barta József  élt 84 évet

Farkas Antal  élt 95 évet

Fehér Gáspár  élt 72 évet

Gárdonyi Antalné élt 95 évet

Jakab Józsefné  élt 72 évet

Kaposi Józsefné élt 96 évet

Kenéz Istvánné  élt 79 évet

Kovács Istvánné élt 85 évet

Mihálcz Virág  élt 43 évet

Németh Miklós László élt 65 évet

Rácz Kornélia  élt 61 évet

Ritecz János  élt 54 évet

Sári Károlyné  élt 92 évet

Szabó Jánosné  élt 77 évet

Sztankó István Vilmosné élt 76 évet

Turai Sándor  élt 64 évet

Weisinger Andrásné élt 68 évet

Witzing Jakab  élt 85 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel 
köszöntjük 
a 90 éves
Fehér Mátyásné 
Ilonka nénit

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

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

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

PATIKA PLUS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-szombat: 8.00 – 20.00
Vasárnap:         9.00 – 18.00

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

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

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT KÖZ-
HASZNÚ KFT.
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

Kedvesek!
2017 novemberében 
születettek névsora

Balla Milán Zoltán 11. 06.
Belina András  11. 10.
Számedly Ákos  11. 10.
Bazsó Laura  11. 11.
Lovasi Ajna  11. 12.
Kling Marcell Zalán 11. 13.
Boros István  11. 15.
Kulcsár Hanna  11. 15
Kulcsár Mira  11. 15.
Kőnig Kármen Kendra 11. 19.
Kristály Lotti  11. 19.
Kollár Kornél  11. 22.
Kürti Nóra  11. 22.
Pelejtei Lóránt  11. 22.
Kusztora 
Dávid Bendegúz 11. 23.
Szabó Bence Zoltán 11. 24.
Balla-Rigó Dániel 11. 25.
Kindlinger Milán 11. 25.
Lázár Barbara  11. 25.
Takács Hanna  11. 26.
Juhász Ádám Zoltán 11. 27.
Cseresnyés Bernát 11. 28.
Novák Florina  11. 28.
Al-Banna Mirjam 11. 29.
Aranyi Szabolcs  11. 29.
Barta Alex Dominik 11. 29.
Som Ábel Vince  11. 29.

2017 októberében 
születettek pótnévsora

Klötzl Linda  10. 13.

Közélet
Dunaharaszti - 2017. december20
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Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016
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Készül a keresztény világ, a megváltó eljövetelére. Cserké-
szeink pásztorjátékkal üdvözlik majd a kisded születését. A 
bemutató december 24.-én délután 15. óra 30. perckor lesz 
a Szent István templomban. A készülődésben benne van az 
izgalom, a siker reménye, a várakozás, mely a boldogsággal 
keveredik. Gál Józsefné cserkésztestvérem kimeríthetetlen 
szeretettel foglalkozik a szereplőkkel, és megfelelő lelki hát-
teret biztosít, hogy érezzék Jézus értünk emberekért, a mi 
megváltásunkra született.
Nehéz e ma a cserkésztörvényekben megfogalmazottak sze-
rint élni. Mindennapi életünkben a jelszavunkban megfo-
galmazottak „Isten, Haza, Embertárs” jelentősen háttérbe 
szorultak. Nagyon sok családban a karácsony a kényszeres 
ajándékozás ünnepe, melynek becsét pénzbeli értékének 
nagysága adja. A világ azon része ahol mi élünk anyagi 
javakban dúskál, a társadalom jelentős részében már nem 
elég a drága autó, különleges ruhák, technikai berendezé-
sek, fontos hogy legyen valami olyan, amivel túl tudom 
szárnyalni a másikat. Bizony nagyra nyílt a társadalmi 
olló, és van ahol a kenyér és a tűzifa is hiányzik. A cserké-
szet a testvériség és a szolidaritás záloga.
A mai társadalmi körülményekből adódóan egyre nehe-
zebb a cserkésztörvényekben megfogalmazottak szerint 
élni. A jézusi parancs továbbra is a közös úton való járás 
és együtt gondolkodás a cserkészetben. Istennek tesszük 
le a fogadalmunkat és minden programunkon neki is szol-
gálunk valamilyen formában. A szolidaritás a szociális ér-
zékenység megnyilvánulása, ha fölkeressük a bárka lakóit, 
csekély ajándékkal, és közös játékkal együtt ünnepeljük a 
mikulást. Amikor a nemzetközi felmérések kimutatják, a 
magyar oktatás hiányosságát elsőként említik a probléma-
megoldó képességet. A cserkészképzés alapja a kihívások 
vállalása, a nehézségek leküzdése, a cselekvő képesség, a 
helyzetfelismerés, ez és megannyi más képzési feladat vezet 
a problémák hatékony és gyors megoldására. A fiatalok és 

gyermekek többsége már csak életkoruknál fogva szeretik 
a kihívásokat, a nomád életmódot, az egyszerűséget, a ter-
mészet adta körülményeket. Még a szülők által féltett gyer-
mekek is vállalják a dédelgetés helyett. Egy emberöltőnyi 
időszak az amikor nem volt, és nem lehetet cserkészet. A 
társadalom számára nagyrészt ismeretlen. Sok esetben a 
szülők, nagyszülők félelme az akadály, hiszen biztonságo-
sabbnak látszik, ha a gyermek légkondicionált beton épü-
letben karatézik, kosarazik, még ha az esetleg sok pénzbe 
is kerül. A cserkész szereti a növényeket, az állatokat kinn 
a természetben és nem a kanapén ülve. Ez a vágy minden 
ember lelkében születésénél fogva ott van, de sokuknak si-
kerül elnyomni a technika csodái és a kényelem felülkereke-
dése kapcsán. És nem csak az egyén, hanem a társadalom 
számára is kihívás. Igen azt a város is megszokta, hogy ere-
jének megfelelően hatalmas összegeket költsön a sportra. 
De ha most a cserkészetben végzett sportot is elismerjük, 
még ha nem is kellenek hozzá műfüves pályák és hatalmas 
betonépítmények / túrázás, portya, íjászat. lovaglás és a 
többi/ akkor most ebből az összegből a cserkészetnek is 
kéne jutatni? Ha a cserkészcsapatunk egy országos szava-
lóversenyen, a három aranyból kettőt elhoz mellé még egy 
ezüstöt is. Örülünk, hogy dunaharasztinak ilyen lehetősége 
van a sport és a kultúra támogatására, elismerésre méltó és 
jó érzés, amikor kiváló eredmények születnek és büszkeség 
is, mert a mi közösségünk egyik tagja kapta az elismerést. 
A Dunaharaszti cserkészcsapat zavartalan működésének 
a legnagyobb akadálya a cserkészház hiánya. Tisztelettel 
kérek miden ebben segíteni tudó megértő embertársamat 
bármilyen pozícióban van, szorgalmazza, hiszen a csapat 
fennmaradásának alap feltétele, és csak töredékébe kerülne 
a fenti ráfordításoknak. Ehhez kérem a Jó Isten áldását.     

Ignácz János   
Csapatparancsnok

A cserkészet, mint az öröm és a boldogság 
kicsiny forrása.

Célba ért az adventi adomány
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KERÉKPÁROS és
MOTOROS KÉZBESÍTŐ
munkakörbe munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
- 8 általános iskolai végzettség,
- kerékpározni tudás, 
- ,,B” kategóriás jogosítvány – motoros kézbesítő esetében,
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint.

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐ AZONNAL.

Betanítást biztosítunk, előzetes szakmai tapasztalat nem 
szükséges.

A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Hergoth Mónika E-mail: Hergoth.Monika@posta.hu
Telefon: (30) 771-5399
Jelentkezési cím: 2330 Dunaharaszti Baktay Ervin tér 2.
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Ingyenes prosztata- és anya-
jegyszűrés volt a városunkban
Önkormányzati finanszírozással 2017. évben is megren-
dezésre került a dunaharaszti lakosok részére ingyenesen 
igénybe vehető prosztata- és anyajegyszűrés. A korábbi 
évekhez hasonlóan idén is, tavasszal és ősszel, három-há-
rom alkalommal lehetett részt venni ezeken az orvosi vizs-
gálatokon.
Dr. Török Péter urológus főorvosnak, a vizsgálatok ered-
ményeként tett beszámolója alapján szeretném nyoma-
tékosan felhívni különösen az 50 év feletti férfi lakosság 
figyelmét a vizsgálatok elvégzésének rendkívüli fontossá-
gára, hiszen azok preventív jellegéből adódóan alkalmasak 
arra, hogy a megfelelő időben feltárt betegség - a kellő 
orvosi kezelés következtében - gyógyulással záruljon.
Az anyajegyszűrő-vizsgálatokon való részvétel szükségessé-
ge szintén rendkívül indokolt, hiszen érzékeljük a rosszin-
dulatú daganatos bőrbetegségek, melanómák sajnálatosan 
növekvő számát, amelyek a gyanút keltő - vérző, növekvő 
méretű, színét változó - anyajegyek orvosi szemrevétele-
zésével és esetleges kezelésével elkerülhetőek. Erre hívta 
fel a figyelmünket Dr. Sas Andrea Barbara bőrgyógyász 
szakorvos.
Önkormányzatunk a 2018. évben is szívügyeként fogja 
kezelni a prosztata– és anyajegyszűrések szükségességét, 
ezért jövőre ismét számítunk a lakosság mind szélesebb 
körű megjelenésére, garantálva továbbra is a költségtérítés 
nélküli vizsgálati lehetőséget.

Dr. Bereczki Péter
egészségügyért felelős alpolgármester

Horváth Jenő
Szociális- és Egészségügyi Bizottság elnöke

Tüdőszűrés
A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, 
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 
és véleményezéséről című rendelet szerin a mellkasrönt-
gen vizsgálatot erre a célra igénylő lakosoknak 1.700.- Ft 
térítési díjat kell fizetniük, a szűrés helyszínén kapott, a 
törökbálinti kórház számára szóló csekk befizetésével. A 
vizsgálat eredményéről legkésőbb 7 napon belül szakor-
vosi leletet adunk.
Az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészség-
biztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelő-
zését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szol-
gáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról című 
rendelet ételmében, életkorhoz kötötten, minden 40 év 
feletti személynek joga van évente egyszer tüdőszűrő 
vizsgálaton részt venni, beutaló nélkül, költségmentesen. 
Ehhez TAJ-KÁRTYÁVAL KELL RENDELKEZNIE.

F E L H Í V J U K
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy  DUNANAHARASZTI városban
2018. január   3-tól
2018. január 30-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK

A vizsgálat ideje naponta:
HÉTFŐ 12,15 -18,15 óráig
KEDD 08,15 -14,15 óráig
SZERDA 12,15 -18,15 óráig
CSÜTÖRTÖK 08,15 -14,15 óráig
PÉNTEK 08,15 -14,15 óráig

A tüdőszűrés helye:
József Attila Művelődési Ház 
2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 2.
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizs-
gálat!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalom-
mal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi 
alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700.-Ft, mely az 
OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőál-
lomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyer-
mekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyi-
latkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb ta-
nulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat 
természetesen ingyenes.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség idő-
ben történő felismeréséhez!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 
TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!
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