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DUNAHARASZTI HÍREK

Tisztelt Ünneplők, Emlékezők!

1848. március 15-e ünnep és történelem. Szereplői 169 év 
távlatából néznek ránk.
Ünnep, mert nemzedékek nőttek fel a Nemzeti dalt 
szavalva, Jókai regényét, A kőszívű ember fiait olvasva 
vagy Kossuth nótákat énekelve.
Hiszem, hogy ez a nap, 1848. március 15-e önmagában is 
kerek egészet ad, még ha tudjuk is, hogy a forradalom-
ból kialakuló szabadságharc tragikus megtorlással zárul, 
1849. október hatodikán. Én most, 
kicsit önkényesen válogatva másfél 
esztendő történéseiből, melyben 
dicsőséges csaták, drámai vereségek is 
voltak, ezt az egy napot, március 15-
ét szeretném kiemelni.
Minden évben beszédek és megemlé-
kezések szólnak erről a napról, s most, 
amikor ünneplőkként állunk a XXI. 
század elején ezen a téren, talán arra 
gondolunk, hogy most vajon milyen 
beszédet fogunk hallani. Egy március 
15-ei eseménytörténet lesz-e, vagy a 
forradalmak jelentőségét szépen meg-
fogalmazó gondolatsor?
Nos…úgy hiszem, van másik megkö-
zelítés is, hiszen a történelem nem 
egyenlő az eseménytörténettel, nem 
egyenlő az évszámokkal, csatákkal. 
Ezek csak magát a keretet jelentik, 
ahol az adott kor emberei élték nap-
jaikat. De kik ezek az emberek, mi-
lyen emberi sorsok, történetek adják 
a hátteret egy kiemelkedő, legendává 
alakuló korhoz, és kik voltak 48 hősei? Tudták-e azon a 
napon, hogy történelmet írnak?
Ne a Wikipédia vezéreljen bennünket, ha meg akarjuk is-
merni őket! Ne gondoljuk azt, hogy a márciusi ifjak egy 
zárt facebook csoport tagjai voltak. * Próbáljunk 2017-es 
önmagunkból kilépni és megismerni őket! De mégis hogyan?
Manapság egyre többször halljuk, mennyire fontos az em-
pátia, a beleélés lélektana, mely azt mondja, hogy igye-
kezzünk úgy elfogadni, megismerni, megérteni a másikat, 
hogy cselekedetének mozgatórugóit, hátterét, a cselekvő 
személyiségét is megismerjük! Megtehetjük-e ezt régi ko-
rok embereivel is? Hajlamosak vagyunk mai világunk kere-
tei között elképzelni őket, a jelen kor tárgyi feltételeit visz-
szavetíteni ebbe a korba. Számunkra természetes a gyors 
információáramlás, a távolság fogalma is mást jelent ma, 
mint 1848 emberének. Számunkra Bécs két és fél óra, egy 
horvátországi csobbanás hat óra. Ezzel szemben a forra-
dalom eseményeit tanulmányozva azt olvashatjuk, hogy a 
március 13-án Bécsben kitört forradalom híre 14-én ért 
Pestre. Egy napba telt, hiszen sem vasút, sem autópálya 
nem létezett. Az a Pest, ahová a bécsi forradalom híre 
megérkezett, nem egy 1 800 000 fős világváros volt, ha-
nem egy 100 000 fős, többségében németek lakta város, 
melyet még állandó híd sem kötött össze Budával, hiszen 
a Lánchíd (Széchenyi álma) még csak épülőben van. Ha 

azt a március 15-ét, azt a történelemformálóvá vált 1848-
as március 15-ét magunk elé akarjuk képzelni, akkor ilyen 
háttér a kiindulópontunk.
Tudjuk azt, hogy Petőfi, Vasvári, Jókai és a márciusi ifjak 
a Pilvax kávéházból indulva csinálnak forradalmat azon a 
napon, de belegondoltunk-e ennek a forradalomcsinálás-
nak a részleteibe?
Én most, amikor Önökhöz beszélek, ezt mikrofonnal a 
kezemben teszem, a mai fővárosi rendezvényeken a közönség 
kivetítőkön követheti az ünnep történéseit. 1848. március 
15-én sem mikrofon, sem kivetítő nem létezett, csak a 
hatalmas tömeg volt jelen délután a Nemzeti Múzeumnál 
- és rengeteg esernyő. Ne csodáljuk hát, hogy csupán 

találgatjuk: elmondta-e Petőfi a 
múzeumnál a Nemzeti dalt?
Más volt ez az 1848, mint ahogyan 
mi elképzeljük! Ha március 15-ét 
nézve műfaji keretek közé szeret-
nénk beszorítani ezt a napot, akkor 
leginkább egy romantikus regényre 
gondolhatunk. Nézzük tehát a re-
gény cselekményét.
A nap elején néhány elszánt ifjú 
(Petőfi 25 éves, Jókai 23) elindul, 
hogy a forradalom kirobbantásával 
egy új, egy polgári világot hozzon 
létre, ahol jog és igazság jut min-
denkinek. Ehhez az elszánáshoz 
kellett a huszonéves lelkesedés, 
kellettek az Európában ekkor már 
sorra fellobbanó forradalmak, de 
kellett Petőfi makacs szabadságvá-
gya, eltökéltsége is. Március 15-e 
délutánján, amikor már a Budán 
székelő Helytartó Tanács is rábó-
lintott a forradalmi követelésekre 
és Táncsics Mihályt is kiszabadí-

tották börtönéből, akkor, a sok kalandot követően meg-
jelenik képzeletbeli romantikus regényünkben a kihagyha-
tatlan szerelmi szál is, mely ezt az esős napot a cudar 
időjárás ellenére is szívet melengetővé teszi a számunkra.
A forradalom napjának méltó zárásaként a Nemzeti Szín-
házban Katona József Bánk bánját adták elő. A drámában 
Gertrudist alakító Laborfalvi Róza és a nap egyik hőse, 
Jókai Mór között ezen az estén szövődik szerelem, mely 
több évtizedes házassággal folytatódik. A forradalom 
győzött, a szerelem diadalmaskodott. Más teendőnk nincs, 
minthogy romantikus regényünknek címet adjunk. A cím, 
gondolom magától értetődő: Szabadság, szerelem.
Ez a cím pedig megerősíti bennünk a nyitó gondolatokat: 
Nemcsak a 169 évvel ezelőtti eseményekről beszéltünk 
most, nem egy régmúlt kor történéseit, szereplőit igyekez-
tünk portalanítani, hanem szabadságról és szerelemről be-
széltünk, s e két dolog nélkül fabatkát sem ért az ember 
élete úgy 1848-ban, mint most 2017-ben. Ez is lehet Petőfi, 
Jókai és a 48-as ifjúság üzenete. Köszönöm figyelmüket!

Tolnai Zoltán beszéde 2017. március 15-én

* Érdekesség: virtuálisan már évek óta létezik egy face-
bookos  képzeletbeli beszélgetés-sorozat Petőfi és barátai 
között : http://www2.akg.hu/foto/2013tenyleg/ 
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Kisebb vita után elfogadták a kapitány beszámoló-
ját, lesz új szerződés a város és a rendőrség között. 
Fontos határozatok születtek az uszoda megvaló-
sulásáért. Megindulhat a piac újra aszfaltozása. Ez 
történt a testületi ülésen. 
Az ülésen dr. Szalay László polgármester beszámolt az elő-
ző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. március 22-
én kelt levelében engedélyezte a Városi Könyvtár és József 
Attila Művelődési Ház átszervezésével kapcsolatos kérel-
münket. 
2. Az elektromos töltőállomás a P+R parkolónál korlátozás 
nélkül mindenki által igénybe vehető, kártya ezentúl nem 
szükséges. 
3. Földutak gréderezése megtörtént a MÁV-Alsó utcáiban és 
a Paál László utcában. 
4. Duna sétány útjavítása mészkőzúzalékkal elkészült. 
5. Az aszfalt utak kátyúzása folyamatosan történik. A Te-
mető u., MÁV- Alsó u., Móricz Zs. u., Zöldfa u. javítása 
már megtörtént. A következőkben sor kerül a Paradicsom 
sziget útjainak javítására és a fennmaradó utcák kátyúzásá-
ra. 
6. Kiegészítő táblák kerültek kihelyezésre az Egry József 
utcában, a Szivárvány Óvodánál. 
7. Folyamatban van a 8230 helyrajzi számú területen a 
sportcsarnok kivitelezése. A pillérek alatti előre gyártott 
tömbalapok elhelyezése megtörtént. Elkészültek a falazott 
szerkezeteket fogadó sávalapok és április 17-én érkeznek az 
előre gyártott vázszerkezet vasbeton elemei, melyek beeme-
lése daruzással történik. 
8. 2017. március 24-én elindult az uszoda engedélyezési el-
járása, úgy, hogy az engedélyezésben érintett szakhatóságok 
által kért módosítások átvezetése is megtörtént a terveken. 
A tendertervek elkészítésére április 15-i határidőt vállalt a 
tervező, a pályázat beadásának határideje 2017. április 30-a. 
9. 2017. március 26-án elkezdődött a Piac területén, az élel-
miszer árusok környezetében a térburkolat kiépítése. A kivi-
telezési munkák ütemezését úgy alakítottuk, hogy a munkák 
a piac működését ne zavarják. A kivitelezés során elkészül 
a viacolor burkolat 430 m2 területen és az érintett árusok 
parkolására 435 m2 murvás területet alakítunk ki. 
10. A Városi Könyvtár videotéka területének eladása miatt 
megtörtént az ingatlanrész kiürítése, a fűtésrendszer és az 
elektromos hálózat átalakítása. Kiépítettünk egy új tea-
konyhát az emeleten és a meglévő polcok felhasználásával új 
tárolási lehetőséget alakítottunk ki a fennmaradó könyvtár 
területen. A kivitelezési munkák elvégzésével tartani tudtuk 
a vállalt 14 napos zárását az intézménynek. 
11. A Damjanich utca 32. szám alatti orvosi rendelő infor-
matikai hálózatának felújítása megtörtént - az előzetes adat-
forgalom sebességének mérését követően -, részben a hálóza-
ti szakaszok-, valamint a hálózati eszközök cseréjével.
Napirend előtt kért szót Fényes István a Munkácsy ut-
cában található, korábban egészségház felépítésére szánt 
ingatlan helyzetével kapcsolatban. A város ezen terve 
egy jogszabály-módosulás következtében meghiúsult, és 
most az ingatlant valaki megvette, és ott lakóházak állnak 

majd. Úgy tűnik, hogy a város elbúcsúzhat itteni terveitől. 
Knapp Tibor is megerősítette, hogy egészségházat szeret-
tünk volna ide. Nem tudja, történt-e hiba akkor, amikor 
a testület 10 évvel ezelőtti határozatát a helyi építési sza-
bályzaton keresztül nem érvényesült. Úgy hallotta, hogy a 
terület árverésen lett értékesítve. Nem tudja, ki a felelős, 
de a jövőben az ilyen területekre jobban oda kell figyel-
ni. A vállalkozó, aki megvette, jóhiszeműen járt el. Az új 
egészségházat talán a meglévő, Damjanich utcai létesít-
mény bővítésével is ki lehetne alakítani. Dr. Szalay Lász-
ló emlékeztetett, hogy közben Szigetszentmiklóson elké-
szült a megújult szakrendelő, és OEP-finanszírozás nélkül 
amúgy sem tudtuk volna megvalósítani az egészségházat. 
Ezt követően két sürgősségi előterjesztést tárgyalt meg és 
fogadott el a képviselő-testület: az egyik a nevelési-oktatási 
intézmények átszervezéséről, a másik a költségvetésen belüli 
átcsoportosításokról szólt (utóbbira azért volt szükség, hogy 
a piac egy részének újra aszfaltozása megtörténhessen). 
Németh István rendőrkapitány beszámolóját tárgyalta 
ezután a testület. Drscsákné Kerekes Gabriella meg-
jegyezte, hogy az anyagnak mindössze 15 %-a szól Du-
naharasztiról. Rákérdezett, hogy hányan járőröznek a 
városban, miért nem veszik fel a szolgálati telefont né-
hány alkalommal, milyen, a migrációval kapcsolatos ese-
mények történtek a városban (a beszámolóban volt erre 
utalás). Jelezte, hogy a lakosság nem tartja túl pozitív-
nak a rendőrség munkáját. Fényes István a beszámoló-
ban azt olvasta, hogy nem történt a városban kábítószer 
terjesztésével kapcsolatos bűncselekmény, ezt ő vitatja. 
A betörések 8%-os felderítési arányát nem tartja jónak. 
Emellett a szakbizottság elfogadta a beszámolót. Dr. 
Szalay László hozzátette, hogy a kapitánytól azt az ígé-
retet kaptuk, hogy a létszám 2 fővel nő, ez megtörtént. 
A rendőrkapitány válaszában elismerte, hogy Fényes István-
nak igaza van, a terjesztők már előzetesben vannak, akár-
csak az unokázós csalók. A tényleges létszám 22 fő, ebből 2 
fő járőrözik állandóan. Polgárőrökkel, készenlétisekkel tud-
nak időnként erősíteni. A telefon a járőröknél van. Három 
autó áll rendelkezésre. Migrációval kapcsolatos feladataik 
2015. őszén adódtak. A betörések felderítésén javítani kell. 
A beszámolót elfogadta a testület, majd rátért az idei 
megállapodás tárgyalására. Gerber Ferenc szerint meg kell 
dicsérni a rendőröket, tudván azt, hogy a hasonló nagy-
ságú Soroksáron 80 fő teljesít szolgálatot. Megköszönte a 
kaptánynak, hogy a plusz két fő ügyében intézkedett, és 
javasolta, hogy a támogatás első részletét utalják át most, 
a másodikat az ősszel, ha a két fő valóban munkába állt. 
Kücsön Sándor jelezte, hogy ezt ő nem szavazza meg, fon-
tos lenne, hogy a rendőrségnek szánt teljes összeget utalják 
most át, de a testület Gerber Ferenc javaslatát fogadta el. 
A képviselők több határozatot is megszavaztak annak ér-
dekében, hogy elősegítsék a városi sportuszoda megvalósu-
lását, a társasági adókedvezmény (TAO) igénybevételének 
konstrukciójával. Fényes István kérésére a polgármester 
elmondta, hogy 25x50 méteres úszómedence, tanmeden-
ce, 500 fős lelátó, öltözők, irodák, büfé, szauna, jacuzzi 
létesül. Szükség volt arra, hogy a vízilabda-szakosztály 
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megalakuljon, mert a TAO-támogatást csak látványsportok 
meghonosítása esetén lehet igénybe venni. A TAO nélkül nem 
megy a projekt. Megújuló energiaforrások felhasználásával 
csökkentjük majd az üzemeltetés költségeit. Tárgyalunk 
a Coca-Colával, hogy igénybe vehessük a gázmotoros 
erőművükben keletkezett hulladékhőt, fűtés céljából. 
A testület megszavazta a módosított gördülő víziköz-
mű-fejlesztési tervet, majd döntött arról, hogy nem emeli 
a bölcsődében fizetendő gondozási díjat. Itt mind Hor-
váth Jenő, mind Kücsön Sándor jelezte a szakbizottságok 
támogatását. A képviselők úgy döntöttek, hogy a kiemel-
ten közhasznú alapítványok támogatására szánt keretet a 
koraszülött-mentő szolgálat és az autista gyermekek ok-
tatását átvállaló, nagytétényi alapítványi óvoda között 
osztják fel. Elfogadták a költségvetési intézmények mun-

karuha- és szemüveg szabályzatát, majd az önszerveződő 
közösségek elszámolását a tavalyi évben kapott támo-
gatásukról. Hajdú Zsolt elmondta, hogy 53 szervezet 
rendben elszámolt, és mindössze csak egy akadt, aki ezt 
nem tette meg. Megszavazták a belső ellenőrzési jelen-
tést, a peres ügyekről szóló beszámolót, majd a DMTK 
beszámolóját, amit külön méltatott Kücsön Sándor. 
A képviselők elfogadták a pénzügyi- (Kücsön Sándor 
elnök külön megköszönte a hivatal, a gazdasági iroda és a 
jegyző segítségét), valamint a városfejlesztési bizottságok 
munkáját. Végezetül a KisDuna TV beszámolóját tárgyalták 
meg, amivel kapcsolatban Knapp Tibor fogalmazott meg 
kifogásokat, ezzel Kücsön Sándor is egyetértett, jelezve, 
hogy a beszámoló kritériumainak minimálisan azért megfelel 
az anyag. A beszámolót a testület elfogadta.

Pályázati kiírás a Dunaharaszti József Attila 
Művelődési Ház intézményvezetői munkakörének 
betöltésére

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Dunaharasz-
ti József Attila Művelődési Ház (mint székhely-intézmény) 
intézményvezetői (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre (5 évre): 2017. július 
1-től  2022. június 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 2330 Dunaharaszti, Táncsics 
M. u.2.
Munkaidő: teljes munkaidő
Az állás betölthető: 2017. július 1-től.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok:
- Az intézmény törvényes működtetése, irányítása, ellenőr-
zése, munkáltatói jogok gyakorlása, vezetői, szakmai, gaz-
dálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. 
- Az igazgató felelős a költségvetés betartásáért, valamint a 
fenntartó által hozott döntések végrehajtásáért. 
- A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztar-
tási törvény tartalmazza.
- A jelenleg Dunaharaszti Város Önkormányzata szerve-
zeti egységeként működő,  a jövőben a Művelődési Ház 
telephelyeként működő Laffert Kúria eddigiek szerinti 
üzemeltetése és a helytörténeti gyűjtemény vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskolai közművelődési végzettség és szakképzettség vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirá-
nyú munkaköri szakvizsga,
- A felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzett-

ségnek vagy szakvizsgának megfelelő feladatkörben lega-
lább öt éves szakmai gyakorlat, és kiemelkedő közművelő-
dési tevékenység.
- Magyar állampolgárság;
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 8.
A pályázat elbírálásának határideje:
- A véleményezési határidő lejárta utáni testületi ülésen.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- Szakmai önéletrajz,
- vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléssel,
- oklevél, diploma másolat,
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfo-
lyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatko-
zat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven 
belül elvégzi,
- a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okira-
tok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenségről,
- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, to-
vábbításához hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és el-
bíráló testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy 
zárt ülést tartson,
- nyilatkozat, hogy eredményes pályázata esetén vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat elbírálásnak módja, rendje:
A pályázót, a pályázati határidő lejártát követő huszonegy 
napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kine-
vezésről a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül 
a képviselő-testület dönt.
Pályázat benyújtásának módja:
Személyesen, vagy postai úton, a pályázatnak a Dunaha-
raszti  Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével 
(2330 Dunaharaszti, Fő út 152.) Dr. Szalay László polgár-
mesternek címezve.
A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Dunaharaszti József 
Attila Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyére. 
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Áprilisi programajánló

A Laffert Kúriában
április 7. péntek 18.00
PÁRIZS HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG - 
összművészeti est a Magyar Költészet 
Napja alkalmából. Párizs hangulatát 
zenében felidézi az Eleanor Young 
(ének) - Szili Róbert (gitár) - Pengő 
Csaba (nagybőgő) -trió. Párizsban 
született verseket mond Hajdu Tamás 
Miklós színinövendék. A francia fővá-
ros mindennapjait bemutatja Arnóti 
Péter „Párizs hétfőtől péntekig” című 
fotókiállítása. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

április 16. vasárnap 17.00
HÚSVÉTI HANGVERSENY Bérle-
tes sorozatunk ráadás koncertjén az 
operák világának legismertebb, vagy 
épp kevésbé ismert kórusdallamai 
csendülnek fel a Laffert Kúria dísz-
termében húsvét vasárnap. Közremű-
ködnek a Nemzeti Énekkar művészei, 
valamint Bizják Dóra és Zentai Ká-
roly (zongora). Jegyek kaphatók a 
Laffert Kávézóban, megrendelhetők 
telefonon vagy online a honlapunkon. 
Az operabérletek érvényesek.
április 23. vasárnap 17.00
ANGELUS címmel a klasszikus zene és 
jazz találkozik a Laffert Kúriában. A 
hangversenyen közreműködik a Gadó 
Gábor Trió (Gadó Gábor – gitár, Hor-
váth Balázs – bőgő, Csízi László – dob), 
és a BHKZ Akadémia vonós együttese 
(művészeti vezető: Gémesi Géza)
Műsoron Gadó Gábor, Liszt Ferenc és 
mások művei. Az operabérletek érvé-
nyesek.
április 28. péntek 18.00
REFLEKTORFÉNYBEN soroza-
tunk idei második részében nem más 
lesz a vendégünk, mint kicsik, na-
gyok, idősek és fiatalok örök kedven-
ce, Halász Judit. A Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színésznővel, érdemes mű-

vésszel Borzák Tibor újságíró beszél-
get április 18-án, pénteken, 17 órától. 
A belépés díjtalan.

A Művelődési Ház-
ban 
április 8. szombat 14.00
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ Idén is meg-
rendezésre kerül a József Attila Műve-
lődési Ház és az Alkotók Dunaharaszti 
Egyesületének közös szervezésében a 
húsvéti játszóház. Szombaton, 14 órá-
tól az Álomzug Társulás „Az aranysző-
rű bárány” című bábjátékára várjuk 
a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. 
Az előadást követően húsvéti díszek, 
dekorációk készítés, mézeskalács sütés, 
tojásfestés, kakaóklub, arcfestés, 
lufi bohóc és zenés mesesarok vár-
ja a gyerekeket. A belépés díjtalan! 
Résztvevők: Alkotók Dunaharaszti 
Egyesülete, Dunaharaszti Foltvarázs-
lók, Dunaharaszti Nőegylet, Gyermek-
barátok Mozgalma, Gondos Brigitta, 
Manófalva Óvoda, Művészetbarátok 
Köre. Nádor Lakóparkért Egyesület, 

Sváb Tájház.  
április 16. vasárnap 20.00 
LOCSOLÓBÁL a Művelődési Ház-
ban! Húsvét hétfő előestéjén ha-
gyományos locsolóbálra várjuk az 
érdeklődőket, a jó hangulatról és a 
kiváló zenéről a Heimatklang Zene-
kar gondoskodik, éjféltől pedig le-
het locsolni a lányokat, asszonyokat. 
Jegyek 1500 Ft/fő áron kaphatók 
a Művelődési Házban és a Snapszer 
Sörözőben, valamint megrendelhetők 
telefonon (+36 24 531 070) és online 
a honlapunkon (www.dhmuvhaz.hu).  
A megrendelt jegyeket legkésőbb ápri-
lis 7-ig kell átvenni!

Hazánk valóban szupernóva nagyhatalomnak szá-
mított? – ezt is megtudhattuk Sárneczky Krisztián, 
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutató-
központ munkatársának előadásából

Fény és Én - Intuitív, lélekemelő zene és Sivák 
Enikő Asha spirituális rajzai varázsolták el a kö-
zönséget a művésznő kiállításának megnyitóján

Kleopátra, Norma, Tosca, Carmen – őket is meg-
idéztük OPERA koncertsorozatunk utolsó előa-
dásán Gábor Audrey és Megyesi Schwartz Lúcia 
közreműködésével.

Farsangtemetés a Művelődési Házban. A hagyomány-
hoz idén is eltemettük a farsangot a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében. Fellépett a Dunaharaszti 
Zeneiskola harmonikazenekara, a Heimatklang zenekar 
és Beliczai Balázs humorista. Az est végén a Lustige 
Schwaben tánccsoport és a Blumenstrauss kórus 
előadásában vettünk búcsút Farsang Tónitól.
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Kapcsolódjunk be – mi, dunaharaszti-
ak is – az All of Europe Reads to Kids 
(Egész Európa olvas a gyermekeknek) 
elnevezésű kezdeményezésbe! Az üze-
net lényege , hogy az óvodákkal, is-
kolákkal együttműködve a családok, a 
szülők is sokat tehetnek a legkisebbek 
érzelmi és intellektuális fejlesztéséért, 
olvasásra, könyv- és könyvtárhasz-
nálatra neveléséért. Ehhez nem kell 
több,  mint napi rendszerességgel 20 
perc, amikor a szülő hangosan felolvas 
gyermekének.
Kérjük olvassák el könyv-, filmaján-
lónkat! Gyermekeknek: Lackfi János: 
Domboninneni mesék, Móra Könyvki-
adó, 2013. Az új lakók megérkeznek 
a Vadonatúj Domboninneni Laskó-
parkba, az egészen új házukhoz. A 
többi új házba is beköltöznek a lakók, 
akiket megismerünk a népszerű szer-
ző mesekönyvéből. Kik is ezek az új 
lakók? Elemér, a kölyökfóka, Köles, 
a denevérfióka, Janka, a vadmacska-
lány, és Dinnye, a hangyászkölyök. Ez 
a kis társaság aztán megtanul autókat 
bambulni, kesztyűbe dudálni és sok-
sok izgalmas kalandba keveredni. A 
tizenhárom történetet Molnár Jackli-
ne pazar illusztrációi díszítik.

Felnőtteknek: Sun-Mi Hwang: 
Rügy, Budapest, Athenaeum Kiadó, 
2014. Van egy nő. Anyává szeret-
ne válni. Lehet bármi erősebb ennél 
a vágynál? Az évtized legmegha-
tóbb történetében Sun-mi Hwang az 
anyai önzetlenség és áldozatvállalás 
olyan mélységeibe vezeti az olvasót, 
ahová író nem merészkedett koráb-
ban. Ismeretlen tartomány. Pedig 
minden nő ebben a tartományban  
él, aki valaha gyermeket hozott a vi-
lágra. Anya az, akinek minden tette 
a gyermek boldogságában nyer értel-
met, aki testét-lelkét adja a belőle lett 
másik életért. Szeret, erőt mutat, ami-
kor arra van szükség, és gondolkodás 
nélkül adja akár az életét is, amikor 
eljön az idő. Hwang Sun-mi egyszerű 
eszközökkel mesél egy tyúkról, aki 
megszökik ketrecéből, és mindenét 
feláldozza egyetlen utódjáért – egy 
kiskacsáért.

Filmrajongóknak: Sérülés (Színes, 
szinkronizált, angol-ausztrál-amerikai 
filmdráma, 123 perc) Ez a produkció 
teljesen kilóg a többi futballos mo-
ziból, inkább tudományos élettani 

drámának nevezhetnénk. Az igaz tör-
téneten alapuló film rengeteg mély er-
kölcsi üzenetet tartalmaz. Dr. Bennet 
Omalu törvényszéki patológusként 
dolgozik. A kiváló szakember különös 
felfedezést tesz egy híres amerikai fo-
cista holttestének boncolásakor. Az el-
végzett vizsgálatok megdöbbentő agyi  
elváltozásokat mutatnak a sporto-
lónál. Dr. Omalu arra a következte-
tésre  jut, hogy a sportpályafutása 
során szerzett rengeteg ütközés káro-
sította az agyát. Az amerikai fociliga 
nagyhatalmú vezetői természetesen 
tagadják ezt, az orvosnak keményen 
meg kell küzdenie az igazáért. A nigé-
riai orvost alakító Will Smith ismét 
bebizonyította, hogy képes mély,  
színészi játékra, egyenesen ámulatba 
ejt minket.

Programjaink az első félévben: 
Mini Galériánkban áprilisban a Folt-
varázslók jelentkeznek nagyszabású 
tárlatukkal. Májusban a Napsugár 
Óvoda gyermekmunkáit, júniusban 
Róna J. László haraszti költőnk ver-
seit, július-augusztusban pedig a 
Művészetbarátok Körének színpom-
pás pasztellkiállítását láthatják.
Április 6-án és május 25-én 18.00 
Dr. Reisenger János irodalomtörté-
nésszel közösen tekinthetik meg a 
híres Luther-film 2. és 3. részét, így 
emlékezünk Luther Márton és a Re-
formáció 500 éves évfordulójára.
Április 27-én 18.00 a Magyar Nyelv 
Ünnepén Leszkoven Lászlóval ma-
gyar népmese kutatóval találkozhat-
nak, aki a mesék gyógyító hatásáról 
tart vetített képes előadást.
Április 13-án, május 11-én és június 
8-án 10.00-12.00 a Dühöngőre várjuk 
a kisgyermekes családokat; vidám-
ság, lemosható könyvek, papírszín-
ház és efféle mókák szórakoztatják 
a gyermekeket. Április 13-án, május 
11-én és június 8-án 16.00-18.00 a 
Játékdélutánon kézműveskedéssel, 
társasjátékkal kedveskedünk a fiata-
loknak.

A Dunaharaszti Városi Könyvtár 
megújult épületében a megszokott 
kölcsönzési rendben szeretettel 
várja látogatóit, olvasót!

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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Ki mit tud? 
(avagy ifjú talentumok a gimnázium kapuin belül)

2017 februárjában ezúttal is elérkezett a várva várt rendez-
vény, amin diákjaink esélyt kaptak, hogy megméretessék 
magukat, vagy ha úgy tetszik, megmutathassák, hogy ki 
mit is tud valójában. Sokszínű előadásokban most sem volt 
hiány, egymást követték a jobbnál jobb produkciók. Az ese-
mény méltóképpen lett megnyitva Szakáll-Balogh Henrietta  
tánctanárnőnk által, aki partnerével egy fantasztikus tánc-
cal lepett meg minket. Bár ez nem egy televíziós vetélkedő 
keretein belül zajlott le, ha tehettem volna, biztos, hogy 
rájuk voksoltam volna. Ezt követően cserediákunk, Emoto 
Rinka produkciója volt műsorra tűzve, aki egy eredeti japán 
dallal indult, öröm volt hallgatni. Ezek után sok mindent 
lehetett a műsorra mondani, csak azt nem, hogy egyhan-
gú. Bár idén is az ének és a zene uralta a színpadot, akadt 
más jellegű műsorszám is. Példaként, hogy említsek párat: 

hallhattunk saját verseket, sőt az egyik vers előadásmód-
jával igen elnyerte tetszésemet és ezzel nem voltam egye-
dül, ugyanis a szerzeményt gitár kísérettel és egy csipetnyi 
színjátszással spékelték meg. Térjünk is rá a zenés, illetve 
táncos bemutatókra, tudniillik abból nem volt hiány. Éneke-
seink megfordultak a színpadon zenekarban, duettekben és 
természetesen volt, aki egyedül állt helyt a reflektorfényben. 
Említésre méltóak a zenészek is, ide értve a zeneiskola nö-
vendékeit és azokat a tanulókat, akik hangszerükkel bűvöl-
tek el minket. A tánc is megjelent a délután folyamán több 
formában, mégpedig a nézők láthattak: társastáncot, bal-
ettet, hip-hopot, valamint jókedvre derítő osztályprodukci-
ókat. Száz szónak is egy a vége: egy jó hangulatú délutánt 
tölthettünk el a József Attila Művelődési házban. Nem kis 
köszönet jár ezért a diákönkormányzat tagjainak és Fábry- 
Hegyháti Júlia tanárnőnknek, akinek a szervezés lebonyo-
lítása mellett még arra is jutott ideje, hogy két diákjával 
színpadra álljon.

Nagy Tünde 9.A

Február 24-én rendhagyó könyvbemu-
tató volt a Baktay Ervin Gimnázium 
Aditi könyvtárában. Rendhagyó, mert 
a kommunista diktatúrák áldozataira 
még nem emlékeztünk ebben a formá-
ban, de leginkább azért volt más ez 
a megemlékezés, mert a bemutatott 
könyv egyik szerzője Makra Mónika 
középiskolánkban végzett 2012-ben, 
most pedig hadtörténésznek készül 
a Károli Gáspár Református Egyete-
men. A könyv címe: Emlékezz ránk!, 

és a Taksonyból malenkij robotra hur-
colt csaknem 800 német nemzetiségű 
embernek állít emléket. A végzős év-
folyam osztályai előadás és beszélge-
tés formájában ismerkedhettek meg a 
tragikus eseményekkel.
Jó érzés volt egykori tanítványunkat 
előadóként, könyvszerzőként vendégül 
látni. Büszkék vagyunk Rá!

Tolnai Zoltán 
humán munkaközösség vezető

Könyvbemutató a Baktayban

A pénzügyi tudatosság és gazdálko-
dás hete - 2017. március 6-10.

A Magyarországon megrendezésre ke-
rülő Pénz7 missziója, hogy- felhívja a 
figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a 
pénzügyi kultúra fejlesztésének fon-
tosságára, - széleskörű szakmai össze-
fogás megteremtésével segítse a kü-
lönféle, pénzügyi edukációs projektek 
terjedését, hasznosulását.   2017-től 
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, mint projektgazda, a tananyagot 
a tanév hivatalos rendjébe is beillesz-

tette. Nagyon örülünk, hogy idén is 
részt vettünk ebben a programban, 
hiszen a gyermekek pénzügyekről al-
kotott képe tisztábbá vált.
Köszönjük szépen a banki Önkéntes 
szakember, Oláh Barbara szavait a 
hét programjáról, aki segítette Kol-
légáim, Solymos Antónia és Harsányi 
Beáta és az én munkámat is a rendha-
gyó órák megtartásában: 
„ Kiváló kezdeményezésnek tartom a 
Pénz7 programját, mert fontos, hogy 
kialakuljon a felnövő gyerekekben a 
pénzügyi kultúra is.A Dunaharaszti 
Hunyadi János Német Nemzetiségi 
Általános Iskolát rendkívül nyitott, 
barátságos légkörű intézményként 
ismertem meg, ahol a pedagógusok 
nagy szaktudással és lelkesedéssel 
végzik a munkájukat.  Két alsós és 
egy felsős osztályban voltam segítő, a 
pedagógusok mellett ( 3.A ,4.A ,5.B 
és 6.B osztályok) ahol remekül érez-
tem magam. Az iskola tanárai na-

gyon felkészültek voltak, a gyerekek 
nagyon érdeklődőek. Rengeteg kérdés 
volt, ami azt jelzi, hogy a diákok kí-
váncsiak a mindennapi pénzüggyel 
kapcsolatos téma iránt. A feladato-
kat nagyon ügyesen oldották meg, és 
volt lehetőség a kötetlen beszélgetés-
re is, ami szintén nagyon jól sikerült 
minden osztályban. Jó érzéssel tölt 
el, hogy önkéntesként részt vehettem 
az órákon, szívesen vállalom legköze-
lebb is. Köszönöm a harmadikos és 
negyedikes tanítóknak a proaktív, jó 
hangulatú a pénz7 iránt nyitott, fel-
készült munkájukat. Ildikó örülök, 
hogy megismertelek, mert benned egy 
kiváló embert ismertem meg, aki időt 
és energiát nem sajnálva keresi azokat 
a lehetőségeket –jelenleg a pénz7- ami 
pluszt adhat az iskolában tanuló diá-
koknak, és az önkénteseknek is.” 

Gábor-Csicsai Ildikó 
angol tanár 

a program iskolai szervezője

A Hunyadi Iskolában elindult a PÉNZ-7
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„Legyen a zene mindenkié!” Kodály 
emlékév 

135 éve született Kodály Zoltán és 50 
évvel ezelőtt, március 6-án hunyt el. 
A zeneszerzőre, a zenepedagógusra, a 
zenetudósra és a népdalgyűjtőre emlé-
keztünk iskolánkban. Rádiós megem-
lékezéssel nyitottuk meg a témahetet, 
melyeta 7.a osztályos tanulók adtak. 
Ezután Ambrus Ákos operanagykövet 
tartott a felső tagozatos gyerekek szá-
mára egy nagyon színvonalas előadást 
Kodály életéről, műveiről, politikai 
felfogásáról, gondolatairól. A gyere-
kek minden nap megismerkedtek egy-
egy Kodály-szerzeménnyel, amelyek 
között volt zenekari mű, gyerekkari 
mű, vegyeskari alkotás. Magyarórá-
kon Kodály gondolatait, idézeteit ele-
mezték a diákok, hiszen Kodály ma-
gyar-német szakos tanár is volt, ezért 
a magyar nyelv ápolását szívügyének 
tekintette. Számos magyar versenyen 
elnökölt. 
Történelemórán megvizsgálták a gye-
rekek azt a történelmi hátteret, mely-
ben Kodály élt és alkotott. Megérvén 

mindkét világháborút, zenéjével és 
választott szövegeivel fejezte ki tilta-
kozását az erőszak és a politikai fel-
fogás ellen. (Pl: Fölszállott a páva, 
vármegyeházára, a szegény legények 
szabadulására…). 
Diákjaink rendhagyó délutáni filmve-
títésen ismerkedhettünk meg Kodály 
ismert daljátékával, a Háry Jánossal. 
Az énekkarosok ebben a tanévben Ko-
dály-műveket tanulnak: többek között 
a Kis kacsa fürdik, a Kis kece lányom 
kezdetű kórusműveket, és néhányat az 
általa gyűjtött népdalokból. A téma-
hét lezárásaképpen az osztályok játé-
kos vetélkedőn mérték össze tudásu-
kat, ki mit tanult meg ezen a héten 
Kodály Zoltánról és műveiről. 
Kodály írt egy tanulmányt, melyben 
azt vetítette előre, hogy módszerét 
alkalmazva 100 év alatt az egész 
ország zeneértő teljes emberré válhat. 
Tavaly pedig felvette a népzene Ko-
dály-módszer szerinti megőrzését az 
UNESCO szellemi kulturális örökség 
listájára az ENSZ-szervezet Szelle-
mi Kulturális Örökség Kormányközi 
Bizottsága. Kodály módszert tanul-

nak Amerikától kezdve Új-Zélandon 
át Japánig. Vizsgálatok bizonyítják, 
hogy a zenét értő (azaz írni és olvas-
ni tudó) emberek értelmi és érzelmi 
intelligenciája fejlettebb a zenei anal-
fabétákénál. Elgondolkodtató. Kodály 
országában mégis egyre jobban kiszo-
rul az ének-zene oktatás az általános 
iskolákból, a zeneiskolákba egyre ke-
vesebben jelentkeznek, az értéktelen 
zene pedig egyre nagyobb teret hódít.
Témahetünket ezen gondolatok men-
tén állítottuk össze! „Legyen a zene 
mindenkié!”

Szathmáry Zita
a Humán Munkaközösség tanára

Kodály-témahét a Hunyadiban

Szenzációs eredmények, melyekre na-
gyon büszkék vagyunk!
A Zrínyi Ilona Országos Matematikai 
Verseny a Matematikában Tehetséges 
Gyermekekért Alapítvány (MATE-
GYE) által megrendezett országos 
matematikaverseny. Indulói a ma-
gyarországi és a határon túli magya-
rul beszélő 3-8. osztályos tanulók. A 
verseny két fordulóból áll: egy megyei, 
és egy országos döntőből. A szervezők 
célja a matematika népszerűsítése, 
illetve fontosnak tartják, hogy a ver-
seny a matematika ünnepe legyen, a 
versenyzők örömmel oldják meg a fel-
adatokat.
A megyei versenyből évfolyamonként 
továbbjut 300 indulóig 1, 300-500 in-
duló közt 2, 500 felett 3 versenyző. 
Ezen kívül az országos összesítésben 
legjobbakat is behívják. 
A Dunaharaszti Hunyadi János Ál-
talános Iskola diákjai minden tanév-
ben indulnak a Zrínyi Ilona Országos 
Matematikai Verseny első fordulóján: 
a megyei (Dél- Pest körzet) meg-
mérettetésen. Így tettük ezt idén is 

és nagyon büszkék vagyunk az elért 
eredményekre: Nagyon sok tanulónk 
kimagasló eredményt ért el saját 
korosztályában, így Márkus Mánuel, 
László Richárd, Kondor Zalán, Né-
meth Anna Eliza,  Hégely Ábel, Tóth 
Boglárka, Gerstenbrein Zoltán, Kreisz 
Jázmin, Márkus Barnabás, Gráf 
Ádám, Apagyi Zoltán, de közülük is 
kiemelkedik Török Lilla aki a nyol-
cadikosok között első lett. Nekik és 
felkészítő tanáraiknak Bella Lehelné 
Erika néninek, Kaltenecker Anitának, 
Zrínyi Rozáliának is gratulálunk.
A Dunaharaszti Hunyadi János Álta-
lános Iskola valamennyi tanulója és 
tanára nevében gratulálok a kimagas-
ló eredményekhez! Tanártársaimmal 
együtt hiszem, hogy kihívások elé kell 
állítani a felnövekvő nemzedék tagja-
it, hiszen a kihívások értelme abban 
rejlik, hogy helyzetet teremtsenek 
olyan személyiséggé válni, aki eléri 
céljait, leküzdi a nehézségeket, sikeres 
lesz. Lám, kisdiákjaink már sikerült!

Vighné Bacsó Mónika 
igh.

Szenzációs eredmények 
melyekre nagyon büszkék vagyunk!
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CSOMAGOLÓKAT, 
GÉPKEZELŐKET KERESÜNK

2 műszakos (12 órás) munkarendbe a Prologis ipari parkba, 
valamint Alsónémedi raktárba.

Céges buszokkal a bejárás megoldott.

Továbbá keresünk még 23. kerületbe egyéni bejárással

RAKTÁRI OPERÁTOROKAT
Felvételi interjú 2017. április 19. szerda, 13.00 óra, Dunaharaszti, 

József Attila Művelődési Ház, Táncsics Mihály u. 2. 

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653
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A hagyományokhoz hűen, idén februárban is megrende-
zésre került a farsang.
Kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek mind izgatottan 
vártuk ezt a napot.
Ez a nap mindig a felhőtlen szórakozás és vidámság 
napja az iskolában, melyet az osztályok egyedi produk-
ciója tesz igazán színessé. Idén, a fellépéseknek egyfajta 
keretet adott az angol keringő: kisdiákok és végzős hall-
gatók is erre a zenére táncoltak. A két klasszikus tánc 
között viszont oly sokféle koreográfiát láthattunk, hogy 
felsorolni sem tudom: volt fogmosás és csokigolyótánc, 
mambo, szamba és modern tánc, no meg különféle spor-
tolók és erőművészek bemutatója. A tanárok ezúttal az 
Apáca show egyik betétdalára ropták, és nagy sikert 
arattak. 
A fellépések után felvonulhattak azok, akik egyedül 
vagy felnőtt segítséggel jelmezbe bújtak. A jelmezek na-
gyon változatosak és ötletesek voltak, megnehezítve így 
a zsűri dolgát, akik végül két elsőst is kiemeltek. 
A nap végén sor került a tombolahúzásra. Nagyon izgul-
tunk, hogy kinek húzzák ki a számát. Akiknek kedvezett 
fortuna asszonya és nyereményt kaptak mosollyal, míg a 
kevésbé szerencsések lógó orral távoztak. 
Ez a nap sok-sok élménnyel gazdagította a résztvevőket: 
elfáradtunk, de egy emlékezetes nap eseményeivel a szí-
vünkben tértünk haza.

Varga Judit
szülő

Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került a 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny, melyre iskolánkból szá-
mos csapat nevezett be. 
A körzeti fordulót november 11-én rendezte meg az Alsóné-
medi Széchenyi István Általános Iskola. Csapataink közül 
többen első ízben indultak a versenyen, de volt olyan csapat 
is, akik a tavalyi helyezésüket (megyei 14.) próbálták felül-
múlni. A versenyfeladatok az irodalmi és nyelvtani tudás 
mellett a logikát és az együttműködési képességet is próbára 
tették. Izgatottan vártuk a honlapon az eredményt, ami pár 
nappal a verseny után már fel került. Nagy örömünkre 2 

csapat is az első 6 helyezett közé jutott. A végleges sorren-
det november 22-én tudtuk meg egy díjkiosztó ünnepség ke-
retében. A gyerekek kíváncsian, nagy izgalommal hallgatták 
az eredményhirdetést. A 7. a osztály csapata (Füge Laura, 
Höbenreich Cintia, Schmidt Liliána, Skrach Abigél) megyei 
6., míg a 8. b osztály csapata (Kovács Alexandra, Pauló 
Lili, Simon Tamás, Tóth Vivien) megyei 2. helyezést ért el. 
Vidáman, nagy örömmel indultunk haza az ünnepségről.
Jövőre ismét új és régi csapatokkal vágunk neki ennek a 
színvonalas versenynek. A nyolcadikosoknak pedig kívánunk 
hasonlóan szép eredményeket a jövőben is.

A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen jártunk

Kedves Olvasó! Egy hónapja majdnem ezzel a címmel találkozhatott írásomban. Akkor arról írtam, hogy, farsangi idő volt, 
ideje van a bolondozásnak is. Amikor kézbe veszi ezt a lapszámot, már javában böjtben vagyunk. Sajnálom, ha valakinek a 
böjtről csak az jut eszébe, hogy ilyenkor mit nem szabad enni, tenni. A karácsonyi, farsangi idő után, jön egy másik időszak. 
A hagyományt őrző helyeken ebben az időszakban elgondolkodnak az élet másfajta dolgain is. A derű mellett ott van a nehéz 
idő is. Vannak fájdalmaink, veszteségeink, félelmeink, nehéz élethelyzetek is. Ekkor szembesülünk a végességünkkel, lehet, 
hogy egy lesújtó orvosi diagnózis láttán. A derű mellett mindig ott van a fájdalom is. Aki ezt tagadja vagy vak, vagy nem 
realista. A böjti idő arra tanít meg bennünket, hogy meglássuk a baj, és szenvedés értelmét is. Az igazán alattomos betegségek 
fájdalom nélkül jönnek. Áldott fájdalom, ha csenget a baj. Akkor lehet készülni, ellene tenni. Indulhat a kezelés, a terápia. 
A fájdalom gyakran életet menthet. Tudom, hogy szenvedni senki nem szeret, mégis a nagy Szenvedő mutatja meg a helyes 
utat, ha az élet teljességéről van szó. A názáreti Jézus, aki fölvette a világ (tehát mindannyiunk) bűnét, elvitte a nagypénteki 
keresztig. Ezért ünnepli a keresztény világ a megváltás ünnepét éppen ezen a napon. Valaki meghalt, hogy életünk legyen. 
Nagy titok ez… A folytatásról legközelebb.

Varsányi Ferenc

Ideje van…2.0.

A farsangi ünnepély az iskolában volt. Február 18-án 
szombaton került megrendezésre. 
Volt osztálytánc és egyéni jelmezverseny. A tanároknak 
is volt produkciójuk, ami nekem rendkívül tetszett. A mi 
osztályunk tűtáncot járt. A farsangi műsorok nagyon vál-
tozatosak voltak. Volt pl.: keringő, m&m –ek és még sok 
más remek produkció. Az egyéni jelmezversenyen az egyik 
osztálytársam helyezést is ért el. Tombola is volt, amin sok 
játékot, hasznos dolgot vagy akár tortát is lehetett nyerni. 
Lehetett zsákbamacskát is húzni. 
A dekoráció nagyon színes és vidám volt. Zászlók és girlan-
dok voltak kifeszítve a tornacsarnokban. 
Sajnos 17:30-kor már véget ért a mulatság. Én nagyon 
szeretem a farsangot és várom a jövőre is.

 Sólyom Lilla 4.a

FARSANG A KŐRÖSIBEN
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 „Új év, új év, új esztendő! Hány csemetéd van? Tíz meg 
kettő!” 
Csanádi Imre versének eme sorai jól ismertek az óvodás 
gyermekek, szüleik és az óvodapedagógusok körében is. A 
Dunaharaszti Mese Óvoda Napsugár Tagóvodájában arra 
törekszünk, hogy az itt töltött évek minden hónapján élmé-
nyekben gazdag, tartalmas programokat biztosítsunk a ránk 
bízott gyermekeknek. A csoportszobában történő foglalkozá-
sok mellett óvodánk udvarai remek lehetőséget biztosítanak a 
természet közeli megfigyelésére, és a mindennapi tevékenysé-
gek elvégzésére. Amikor csak lehet, közvetlen tapasztalatszer-
zéssel valósítjuk meg az ismeretátadás és képességfejlesztés 
nemes feladatait. Csoportjainkkal gyakran találkozhatnak 
a városban, hiszen rendszeresen ellátogatunk többek között 
a Duna-partra, a piacra, a vasútállomásra, és nagycsopor-
tosainkkal a Mese Óvoda tornatermébe is. Kulturális prog-
ramokon veszünk részt a Művelődési Házban és a Városi 
Könyvtárban, valamint évente egyszer elutazunk a Budapesti 
Bábszínház valamelyik előadására is. Mindezek a változatos 
programok segítenek megvalósítani a pedagógia programunk-
ban vállalt tevékenységközpontú óvodai nevelés gyakorlatát. 
Évente több rendezvényen várjuk a család apraja-nagyját. 
A közösen eltöltött idő lehetőséget ad a családi kötelékek 
megerősítésére és az óvodában folyó pedagógiai munka 
megismerésére is. Az ilyen alkalmakkor kapott visszajelzések 
különösen értékesek számunkra, melyeket gyakran beépítünk 
mindennapi munkánkba is. 
A címben idézett sorok kapcsán számba vettük jelen tanév 
nevezetes programjait, melyek nagy része már hagyományo-
san működik óvodánkban. 
• Szeptember végén tartott Őszi Játszóházunk témája ebben 
a tanévben a szüret volt. A gyermekek szüleikkel kipróbál-
hattak különféle betakarítási munkálatokat játékos formá-
ban, miközben ügyességi feladatokat kellett teljesíteniük. A 
jól végzett munka jutalma egy pohárka must volt, valamint 
a rendezvény zárásaként tartott táncház, amelyen megismer-
kedhettünk egy különleges népi hangszerrel, a dudával. 
• Októberben az állatok világnapja alkalmából tervezett 
kirándulásunk sajnos a rossz idő miatt meghiúsult. Az óvó 
nénik helyette ötletes játékokkal, és rendszeres sétákkal kár-
pótolták a gyerekeket. Az őszi papírgyűjtés kapcsán pedig a 
természetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára 
hívtuk fel a figyelmet. 
• November elején a két német nemzetiségi csoport családi 
lámpás készítésre várta a családokat. A közös munka végén 
az óvónők hangulatos együtt zenéléssel zárták a nap prog-
ramját. A Márton-napi városi rendezvényen a „németes” cso-
portok közösen vonultak a Piac térig, mely a gyerekeknek és 
a szülőknek is emlékezetes esemény maradt. 
November utolsó hetében adventi vásárral egybekötött bar-
kácsoló délutánra invitáltuk a családokat. Ez remek alkalom 
a közös kreatív alkotások elkészítésére, és a gyermekek mun-
káinak megcsodálására, megvásárlására is. A barkácsolásban 
megfáradtakat a tea házban vártuk, ahol lehetőséget kínál-
tunk a pihenésre és a kötetlen beszélgetésre. A rendezvényen 
befolyt összeggel az óvoda alapítványát támogatták a szülők. 
• Minden év decemberében a Mikulás érkezése és a kará-
csonyi előkészületek tartják lázban a gyermekeket. Hála a 
vállalkozó szellemű apukáknak és a GYERE program hoz-
zájárulásának, a Mikulás érkezése ismét örömteli esemény 

volt kicsiknek és nagyoknak. A hónap közepén a gyerekek 
a Művelődési Ház közreműködésével izgulhattak Moha és 
Páfrány karácsonyi kalandjain. Óvodánk zenei tehetséggon-
dozó szakkörének karácsony előtti koncertje pedig ebben az 
évben igazán emlékezetessé varázsolta a közös ünneplést. A 
csoportokba kerülő új játékokat a Dunaharaszti Napsugár 
Óvodáért Alapítvány anyagi támogatásával sikerült megvásá-
rolni, melyet a gyermekek azonnal birtokba is vehettek. 
• Januárban a kedvező időjárásnak köszönhetően sokat le-
hettünk a friss levegőn, és élvezhettük a havas játékok öröme-
it. Csoportjainkban a gyermekek megfelelő ruházatban még a 
fagyos napokon is hosszabb ideig tartózkodnak a szabadban, 
hiszen az egészséges életmódra nevelés egyik fő feladata a 
mozgás, a mozgásos játékok. 
• Február a farsangi időszak közepén sok vidám programmal 
várta a gyerekeket. A csoportszobák és öltözők színes díszei-
nek elkészítése, a sok álarc és bohóc figura hangolta rá őket a 
jeles napra, amikor jelmezes mulatság és kiszebáb segítségé-
vel kergettük el a telet. 
• Eljött a március, amikor már a tanév utolsó hónapjaiba 
kezdhettünk bele. A tavaszt a Gyermekek Egészsége Prog-
ram utolsó látogatásával üdvözöltük. A program három évig 
követte és segítette az óvodás gyermekek egészséges életmód-
ra nevelését. Rengeteg izgalmas foglalkozással, eszközzel és a 
szülők részére készült tájékoztató anyaggal támogatták mun-
kánkat. 
• Áprilisi terveink között szerepel a húsvéti készülődés és 
a nyuszi fogadása az ovi udvarán. Bízunk benne, hogy Tél 
apó idén nem tréfál meg minket, inkább engedi, hogy a sok 
színpompás virágot csodálhassuk, miközben a szabadban a 
tojásokat keresik majd a gyermekek. A tavaszi papírgyűjtés 
legeredményesebb csoportja ismét fejlesztő játékot kap a be-
vételből, az elmúlt két évben összegyűlt összegen pedig új 
udvari játékot vásárolunk az óvodának. 
• Az óvodai beiratkozást megelőző héten „Óvoda kukucs-
káló”-ra várjuk a leendő ovisokat és szüleiket. 2017. április 
19-21. között 16-18 óráig megnyitjuk számukra az óvoda ka-
puját, ahol „idegenvezetéssel” járhatják körbe a termeket, be-
pillanthatnak az óvodások délutáni életébe, és kipróbálhatják 
az udvari játékokat. 
• Májusra tervezzük minden évben a legtöbb és legváltoza-
tosabb programot. Az első héten sok munka, titkolózás és 
verstanulás után az édesanyákat köszöntjük. Ezt követően 
Mikola Péter koncertjét élvezhetik majd a gyerekek a Mű-
velődési Ház nagy termében. Az Évbúcsúztatókon és a vele 
egybekötött óvodai ballagáson május utolsó hetében vehet-
nek majd részt a családok. Az ajándékokhoz az alapanyago-
kat és a virágokat, valamint a ballagók tarisznyáját ismét az 
óvoda alapítványának segítségével vásároljuk meg. A tanév 
utolsó heteiben pedig felkerekedünk, és kirándul az óvoda! 
Bálint Ágnes emlékházában mutatjuk majd meg a gyerme-
keknek azokat a halhatatlan mesehősöket, amelyek végigkí-
sérték sokunk, sőt, sok szülő gyermekkorát is. Ezzel a közös 
programmal zárjuk az idei tanévet, mely reméljük beváltja 
majd mindenki várakozását. 
A Dunaharaszti Napsugár Óvodáért Alapítvány köszönetét 
fejezi ki az adó 1%-okból és adományokból befolyt összegért, 
amelyet a pedagógiai munka anyagi támogatására fordítunk. 
Adószámunk: 18670859-1-13 

Zupkáné Nyiri Zsófia tagóvoda vezető

Hónapsoroló a Napsugár Óvodában 
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Felhívjuk tisztelt Adózóink figyel-
mét, hogy 2017. január 1. napjától 
kibővült a gépjárműadó-mentességre 
jogosultak köre. A gépjárműadóról 
szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§. 
f) pontja alapján gépjárműadó-men-
tességre jogosultak a súlyos mozgás-
korlátozott adóalanyokon kívül az 
egyéb fogyatékossággal élő adóalany 
valamint a súlyos mozgáskorlátozott 
adóalanyt és az egyéb fogyatékosság-
gal élő adóalanyt rendszeresen szállí-
tó vele közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozó.  Az igénybevétel felté-
telei nem változtak, vagyis egy darab 
– 100 kW teljesítményt el nem érő 
– személygépkocsija után legfeljebb 
13.000.- Ft/adóév erejéig igényelhető. 
Ha a mentességre jogosult adóalany 
adóalanyisága és adókötelezettsége az 
adóévben több személygépkocsi után 
is fenn áll, akkor a mentesség kizáró-

lag egy, a legkisebb teljesítményű sze-
mélygépkocsi után jár.
Egyéb fogyatékossággal élő személyek 
körét a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek közlekedési kedvezményekről 
szóló 102/2011. (VI.29) számú Korm. 
rendelet 2.§ h) pontja, valamint a fo-
gyatékos személyek jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvény (továbbiakban: 
Fot.) 23 § (1) bekezdése szabályozza.

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye 
– a gépjárműadó-mentesség megálla-
pításához kapcsolódóan – 2012. július 
1. napját követően indult szakhatósá-
gi eljárás során kiállított:
- elsődlegesen a rehabilitációs szakér-
tői szerv vagy jogelődje által a köz-
lekedőképesség minősítéséről kiadott 
szakvélemény másolattal,
- másodlagosan a Fot. szerinti fogya-

tékossági támogatás (MÁK általi) 
megállapításáról szóló hatósági ha-
tározat, vagy a megállapítás alapjául 
szolgáló hatályos szakhatósági állás-
foglalás, szakvélemény másolattal, 
- magasabb összegű családi pótlékra 
jogosító betegségekről és fogyatékos-
ságról szóló 5/2003. ESzCsM rendelet 
3. számú mellékletében meghatáro-
zott igazolás másolattal igazolható.
Az adókötelezettségüket érintő együtt-
működésüket továbbra is tisztelettel 
köszönjük. Az adott ügyben valamint 
az önkormányzati adóhatóság hatás-
körét érintő bármely ügyben felmerülő 
kérdés rendezésében változatlanul ál-
lunk a tisztelt lakosság rendelkezésére.

Tisztelettel:

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja

A Dunaharaszti Foltvarázsló Csoport 2003-ban alakult. Jelenlegi 
tagok: Barta Judit, Bácsiné Böbe, Huszárné Csöpi, Huszár Heni, 
Kaltenecker Zsuzsa, Lőrinczi Zsike, Pappné Eta, Szegediné Ildikó, 
Szigeti Klári. Összejöveteleinket kéthetente kedden délután tartjuk 
a művelődési házban. Ismereteinket a foltvarró tanfolyamokon 
illetve táborokban való részvétellel igyekszünk bővíteni. Eljárunk 
más foltvarró csoportok kiállításait is megtekinteni.
Kiállításunk anyagát, melynek címe: „Fák, virágok, csillagok” – 
a 2016-ban készült munkáinkból válogattuk össze.
Célunk – a közös munka örömén kívül – a varrás megszerettetése 
a fiatalokkal, ennek érdekében nagyon sok gyerekfoglalkozáson 
veszünk részt, így a nyári táborokban (iskolai, egyházi) továbbá 
az Alkotók által rendezett játszóházakban, városi rendezvényeken.     

Tájékoztató a gépjárműadó-mentességet érintő változásokról

Foltvarrók a Könyvtárban

Hírdetés felvétel: 

Dharaszti2000@gmail.com. 

Telefon: 70 225 00 35
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(1. rész)
Kicsik és nagyok együtt…
Hamarosan elérkezik az óvodai beirat-
kozás időpontja. Sok szülőben merül 
föl ilyenkor a kérdés, hogy milyen tí-
pusú csoportba írassa gyermekét, me-
lyik lenne gyermekének a legjobb? A 
hagyományos, homogén (tiszta) vagy 
a manapság ismét divatba jött vegyes 
(heterogén) óvodai csoport? Dunaha-
rasztin egyedülálló módon a Mese óvo-
dában mind a 12 csoport vegyes életko-
rú. Csoportjainkban együtt játszanak, 
tevékenykednek a különböző életkorú 
gyermekek…
Szeretnénk eloszlatni a szülőkben fel-
merülő félelmeket, egy kis betekintést 
adni a mi mindennapos különleges, 
vegyes életkorú életünkbe. Szeretnénk 
megmutatni a szülőknek, hogy a vegyes 
csoportnak milyen előnyei és jótékony 
hatásai vannak gyermekeik fejlődésére 
nézve.  Felhívni a figyelmet arra, hogy 
ebben a típusú csoportszervezésben 
mennyi rejtett lehetőség van, és előny 
mely a gyermeki fejlődésre inspiráló ha-
tású. 
Kinek jó ez? A kisebbeknek…
Kezdenénk rögtön a beszoktatással, ami 
vegyes csoportban egy zökkenőmen-
tesebb folyamat. Kevesebben szoknak 
egyszerre a csoportba, így könnyebben 
megoldható az „anyás beszoktatás”, a 
kicsiknek így lehetőségük van a fokoza-
tos leválásra édesanyukról. Így több le-
hetőségünk van ezeket a helyzeteket ke-
zelni; kevesebb a sírós, zaklatott gyerek, 
akit vigaszra szorul, ráadásul a nagyok 
is nagy segítségünkre vannak ebben a 
folyamatban. Egy-egy kisebbre több idő 
jut, így könnyebbé válik a beilleszkedés. 
A bátortalan kicsik a nagyok tettre kész 
bejövetelét, közös játékát látják példa-
ként. A nagycsoportosok pedig átélhe-
tik az irányítás lehetőségét, örömét, és 
az ezzel járó feladatokat, és felelősséget.
Másik nagy előnye a vegyes életkorú 
csoportnak, hogy a társas kapcsolatok 
lehetősége széleskörű, a szocializáció 

felgyorsul. Hiszen szervezése a család-
ra hasonlít a legjobban; olyan, mint az 
életben, különböző életkorú gyerekek 
élnek együtt, családias hangulatban, 
érzelmi biztonságban. Az egyke gyere-
kek esetében is rengeteg előnnyel járhat, 
hiszen testvéri érzést kaphatnak és ad-
hatnak. 
Testvérpár esetében is hasznos lehet a 
vegyes életkorú csoportszervezés, mi-
vel a szülők kívánsága szerint akár egy 
csoportba is járhatnak a testvérek, és 
nem kell szétszakítani őket. Emellett a 
beszoktatásnál is hatalmas előnyt jelent-
het a nagyobb testvér biztonságot nyújtó 
jelenléte. Persze vannak olyan helyzetek 
is mikor a kisebb testvér nem tágít a na-
gyobb mellől, szinte megfojtja. Ezek vi-
szont csak átmeneti problémát szoktak 
jelenteni vegyes csoportban, mert, ahogy 
a kisebb új kapcsolatokat teremt, magá-
tól leválik a nagyobb testvéréről. 
Vegyes csoportban az idősebb, nagyobb 
gyerekek teljesen természetes módon, 
önmaguktól dédelgetik, segítik a ki-
sebbeket. Ezt az óvó-védő kapcsolatot 
már fiatalabb korukban ők is átélték az 
óvodában és otthon is a családi életben, 
igazából ezt adják ilyenkor tovább a ki-
sebbeknek, a feltétel nélküli szeretet ér-
zésével együtt. Ezeknek a gyerekeknek 
a szociális érzékenysége fejlettebb, meg-
értőbbek, elfogadóbbak, segítőkészeb-
bek társaikkal, illetve otthon testvére-
ikkel is! Az óvónői minta természetesen 
nagyon fontos ebben a folyamatban. 
Jó példával elől járni, és a nagyobbak 
segítő megnyilvánulásait megerősíteni, 
sokat dicsérni!
A másságról (fejlődési zavar, gátoltság, 
fogyatékosság), annak elfogadásáról egy 
vegyes csoportba járó gyerek sokkal 
több tapasztalatot szerezhet és az elfo-
gadás folyamata is sokkal könnyebb és 
egyszerűbb lehet, hiszen különböző élet-
korú és képességű gyerekek járnak egy 
csoportba.  Ebbe a közösségbe sokkal 
könnyebben beilleszthető egy lassabban 
fejlődő gyermek, mivel nincs állandó 
összehasonlítás, így kevesebb a szoron-
gás, és a zárkózottság kialakulásának 
esélye is csökken. A kudarc lehetősége 
is kevesebb! Hiszen egy ilyen csoport-
ban teljesen természetes, hogy sokféle 
képességgel rendelkeznek a gyerekek. A 
gyerekek így kevésbé hasonlítják össze 
magukat másokkal, nem érzik ügyetlen-
nek magukat. Fontos megemlíteni, hogy 
egyébként egy homogén, közel azonos 
életkorú csoportban sem egyforma ké-

pességűek a gyerekek, a mentális kor 
sok esetben nem egyezik az életkorral! 
A nagyobbak az egész nap folyamán, 
mint „minta” jelennek meg a kisebbek 
számára, akik így érdeklődőbbé válnak 
a közös óvodai tevékenységek iránt. A 
kisebbek a szokásokat gyorsabban el-
sajátítják, hamarabb válnak önállóbbá, 
előbb ügyesednek, felgyorsul a függetle-
nedés. A nagyok sikerei ösztönzően hat-
nak, és vonzó lehetőséget nyújtanak a 
kisebbeknek fejlődésüket illetően „már 
én is meg tudom csinálni”-érzés, illet-
ve az iskolavárás tekintetében is. Tehát 
jellemző, hogy a kisebbek tudásszomja 
egyre nő, sokszor azon tevékenységek-
ben is részt szeretnek venni, amelyet 
eredetileg nagyobbaknak kezdeményez-
tünk, szerveztünk. Kíváncsiak, és ennek 
kielégítése közben rengeteget tanulnak, 
észrevehetetlen módon. A legjobb példa 
erre, hogy vegyes csoportban egy kisebb 
gyermek mennyi mondókát, dalt memo-
rizál, észrevétlenül játék közben, hiszen 
a füle ott van! Mennyi mesét hall, akár 
bonyolultabb, nagyobbaknak szólókat 
is, folytatásos mesét is! Vegyes csoport-
ban minden évben újra és újra hallanak 
valamit egy-egy témakörből, különböző 
szinteken és a kör egyre tágul, melytől 
egyre kíváncsibbak egyre érdeklődőb-
bek lesznek.

És most nézzük a játékot, mint az óvo-
dáskorú gyermek alapvető tevékenysé-
gét, melyben, a legjobban, és legköny-
nyebben fejlődik! Minden csoportban 
vannak olyan gyerekek által kedvelt 
játékok, amelynek kialakult hagyomá-
nyai vannak. Ezeket a gyerekek évről 
évre játszák, de mivel itt mindig van-
nak újonnan csatlakozó gyerekek, ezért 
a játék minden évben új színezetet 
kap. Témája változatosabbá válik, tar-
talma gazdagodik, mindenki hozzárak-
ja „magát”, a saját élményeit. Minden 
gyermek egyéni fejlettségének megfele-
lő szinten éli meg a játékot.  Vannak 
olyan gyerekek, akik saját korosztá-
lyukban sok sikertelenséget élnek át, 
nekik módjuk van a kisebbekkel vagy 
akár a nagyobbakkal is sikeres kapcsola-
tokat kiépíteni. A különböző életkorúak 

Ki-kitől tanul a Mese óvodában?
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Megnyitotta kapuit Dunaharasztiban a Képes Vagy Rá Fejlesztőház

A Képes Vagy Rá Fejlesztőházat azzal a céllal hoztuk létre, hogy minden 
csemete élje át a tanulás, a felfedezés a jó közösséghez tartozás örömét. 
Családias, bátorító, szerető közegben.  A fejlesztőház pedagógiai célja: hogy 
felkészítse az óvodás gyerekeket a sikeres iskolakezdésre, megalapozza az ol-
vasás, írás, számolás készségeinek elsajátítását. Valamint segítse a gyerekek 
szocializációját, együttműködési képességét, érzelmi intelligenciáját. Hosszú 
távon pedig a cél iskoláskorúaknál, maga az örömteli és sikeres tanulás, a 
különleges tanulási módszerek elsajátítása, az érzelmi intelligencia fejleszté-
se, az együttműködés képességének erősítése, valamint a kommunikáció, az 
önkifejezés magas szintre való juttatása. Különböző terápiás és foglalkozás 
lehetőségekkel várjuk a gyerekeket. 
Három szóval tudjuk röviden összefoglalni üzenetünket. Hit, remény és szeretet.
Abban hiszünk, hogy minden gyermek képes tanulni és minden gyermek-
nek jár értelmi és érzelmi képességeinek optimális kibontakoztatása. Olyan 
holisztikus szemléletet szeretnénk átadni, mellyel a csemete a hagyományos 
fejlesztőfoglalkozásokon túlmutató cselekvő, gondolkodó, problémáit helyes 
megküzdési stratégiákkal, helyes önértékeléssel, önbizalommal rendelkező 
gyermekké váljon.
A szülőknek is szeretnénk a fejlesztőház nevében rejlő üzenetet tolmácsolni 
és lehetőséget adni havi egy személyes vagy csoportos találkozásra, hogy a 
többi szülővel együtt beszélgessünk a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdé-
sekről estleg hiedelmekről.
Mindig van remény, ezt nem szabad elfelejteni és tovább adni a gyermekeknek.
A gyermekek iránti szeretetünk és tiszteletünk vezet minket az úton, amin 
elindultunk és haladunk folyamatosan.
A legújabb vizsgálati és terápiás eljárások, módszerek birtokában magas 
szakmai színvonalat biztosítunk. A foglalkozásokba beépítjük a pozitív pszi-
chológia és pedagógia tudományos elemeit.
Személetünkre gyermekközpontúság jellemző, a lehető legnagyobb mértékben 
igazodunk a gyermekek egyéni igényeihez. Mivel a gyermekek elsődleges tevé-
kenysége a játék, a foglalkozások játékos formában, a tevékenységek gyakori 
váltogatásával, így a gyermekek motivációjának folyamatos fenntartásával 
zajlanak. Speciális eszközökkel, módszerekkel tesszük élvezetessé a foglalko-
zásokat. Fontosnak tartjuk, hogy tapasztalatainkat, tudásunkat megosszuk, 
hogy ezzel segítséget, támaszt, tudjunk nyújtani a gyermekeknek, szülő- és 
nőtársaiknak, a KÉPES VAGY RÁ fejlesztőházban. Hisszük, hogy ebben a 
mondatban óriási erők lakoznak!
Mottónk: „Íme hát a szárnyak, melyeket adni szeretnék neked, de nem lehet, 
mert csak te vagy, ki magadnak őket megteremtheted.”
Megtisztelő, ha a gyerekek és szülők útitársává válhatunk ezen az úton és tá-
mogatásunkkal képesek lesznek szárnyakat teremteni és bátorságot meríteni 
a repüléshez.

Bővebb információ módszereinkről 
a www.kepesvagyrafejlesztohaz.hu oldalon olvasható. 

Képes Vagy Rá ...együttlétéből fakad még az is, hogy több 
együttes élmény átélésére van lehetőség, 
a csoport érzelmileg telítettebb, családi-
asabb a hangulat. A tagok folyamatos 
változásával a csoportban a szerepek 
rugalmasabbak, a csoport dinamikája 
évről-évre változik. 
Az együtt játszás hatása pozitívan hat a 
kisebbekre minden képesség terén. Mert 
így nem csak „egy” mintát az óvónénit 
követhetik, hanem a nagyobb gyerekekét 
is. Például kommunikációs képességeik 
fejlődése gyorsabbá, beszédük válasz-
tékosabbá, szókincsük bővebbé válhat, 
jobban fejlődik szándékos figyelmük, 
feladatmegoldásuk, mert a nagyobbakat 
követhetik. 
Hihetetlen, mégis igaz, hogy vegyes cso-
portban ritkán fordul elő, hogy a na-
gyobb gyermek bántalmazza a kisebbet. 
Természetesen agresszió nálunk is elő-
fordul, de a „minta”, hogy a konfliktus 
helyzeteket másképp is meg lehet oldani 
„ahogy a nagyok”, jó példa a kisebbek-
nek. A kisebbek ebben a csoportszerve-
zésben hamarabb meg tanulják kezelni 
agressziójukat, és ügyesebbek a konflik-
tushelyzetek megoldásában is.
(folytatása következik)

Kecskemétiné Ujvári Hajnalka
Robár Matild Anna
Óvodapedagógusok

Ha bajba jutott állatot lát, telefonáljon! 

+36 30 961 8120 Bea 
+36 30 411 5963 Zsófi 

www.facebook.com/groups/
dunaharasztiallatvedok/ 

Évek óta közösen az állatokért! 
(Chipolvasás és segítségnyújtás háznál 
is. Minden ingyenes és az is marad!)

ÁLLATVÉDŐK
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Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016

Történt egy szép szeptemberi napon, hogy Zsóka né-
niék észrevették, hogy Bendegúz a kutyus, egy szép, 
nagy, 6 éves labrador kan, egyre többször vakaródzik. 
Átnézték a kutyust tüzetesen, de nem találtak semmi 
különöset, ezért először bolhára gyanakodtak. Kapott 
is a kutya egy új bolhanyakörvet, de 2 hét alatt sem 
láttak semmi javulást. Sőt, mondta Ákos bá, rosszabb 
lett, mint volt. Most már a bőre is olyan száraz, a szőre 
kemény és sprőd lett, itt-ott már picit korpázik is, és a 
vékonyabb bőrrel fedett helyeken már egészen kipirult. 
Allergiára kezdtek gyanakodni, ezért a közeli kutyás 
boltban vettek gyógy sampont, azzal hetente megfür-
dették, és már csak gyógy táppal kezdték etetni, de ez 
sem segített. Amikor további 3 hét múlva szőlőszemnyi 
duzzanat nőtt Bendegúz oldalára, akkor már igen meg-
ijedtek, s eljöttek a rendelőbe. 
A vizsgálat során az egész testére kiterjedő allergiás 
bőrgyulladást találtunk, aminek a kiváltó okára nem 
volt magyarázat, valamint tapintással a bőrduzzanatról 
sem tudtuk megmondani, hogy mi lehet az. Ilyen ese-
tekben további vizsgálatokat kell végezni, hogy a pontos 
diagnózist felállíthassuk. Szerencsére a vérvizsgálatból 
kiderült, hogy a kutyusnak a belső szervei hibátlanul 
működnek, a pajzsmirigy hormon termelése is tökéle-
tes, de a labor mutatta meg a kórokozót is: BŐRFÉR-
GESSÉG – Dirofilaria Repens nevű fonalférgek lárvái 
keringtek a vérben. Ezek a lárvák olyan kicsik, mint 
egy vörösvérsejt, így akadálytalanul tudnak vándorolni 
a szervezetben. A kifejlett féreg pedig összetekeredve a 
bőr alatt képez egy kis csomót, ami a gyulladástól nő 
meg szőlőszem nagyságúra. Szerencsére manapság már 
nagyon jó gyógyszerek vannak, amik pár hónap alatt 
tökéletesen meggyógyítják Bendegúzt. 
Mivel ezt a parazitát a szúnyogok vérszívással és csí-
péssel terjesztik a kutyák között, ezért most a tavasz 
beköszöntével érdemes odafigyelni, hogy vagy a szúnyo-
gok, vagy a keringő féreglárvák ellen rendszeresen vé-
dekezzünk. 

Dr. Sükösd László

Bőrférges a kutyám! 
Mit tegyek?

2017. február 22-én, szerdán tartottuk az immár hagyo-
mányos és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő iskolai 
sakkbajnokságot.
A versenyre 36(!) fő jelentkező érkezett és a 6 fordulós 
svájci versenyen igazán színvonalas küzdelmek alakultak 
ki. Az oklevél és érem jutalmazáson kívül minden részt-
vevő csokoládét és értékes sakkújságot, sakkirodalmat ka-
pott.
A versenyt a résztvevők nagy létszámára való tekintettel 
külön fiú illetve lány kategóriában rendeztük meg.
A végeredmény:
Lányok: 1. Pintér Csenge 5.b 2. Králik Viktória 6.b  
3. Fábián Szintia 6.b  4. Rácz Vivien 7.b
Fiúk: 1. Ruska Patrik 4.d 2. Nagy Ádám Noel 5.b 
3. Endes Tamás 6.b 4. Jakab László 6.a

Sakkbajnokság a 
Rákócziban
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A sportcsarnok építésének az ötlete 2015 év elején merült 
fel, amikor a Dunaharaszti Munkás Testedző Kör (DMTK) 
elnöksége javasolta a város vezetésének, hogy a Társasági 
adókedvezmény lehetőségének kihasználásával érdemes lenne 
a 8230 helyrajzi számú, 68.085 m2 területű önkormányzati 
tulajdonban lévő, egyébként is sportfejlesztésre szánt ingat-
lan egy részén megvalósítani egy sportcsarnok beruházást. A 
Társasági adókedvezmény lehetőségét az utánpótlás nevelés-
sel foglalkozó látvány-csapatsport egyesületek tudják igénybe 
venni, így a konkrét javaslata a DMTK-nak az volt, hogy biz-
tosítsa a város a feltételeket ahhoz, hogy pályázni tudjanak a 
Magyar Kézilabda Szövetségnél egy szabványos kézilabdapá-
lya befogadására alkalmas létesítmény megvalósítására. 
A város vezetése, a képviselő-testület, a Polgármesteri Hiva-
tal és az egyesület közös gondolkodásának és munkájának 
eredményeként elkészültek az engedélyezési és kiviteli tervek, 
megkapta a teljes beruházás a hatósági engedélyeket, beadás-
ra kerültek határidőben a pályázatok, és megszülettek a jó-
váhagyó döntések az Önkormányzat és a Magyar Kézilabda 
Szövetség részéről is. 
2016 év végére a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során 
kiválasztásra került a kivitelező, akivel a vállalkozási szerző-
dést a DMTK megkötötte.
A közel 800.000.000,- Ft összköltségű beruházás 50%-át Du-
naharaszti Város Önkormányzata finanszírozza. A vállalko-

zási szerződés értelmében a kivitelezés befejezési határideje 
2017. december 15-e.
Az épület telepítése a Némedi út és Napsugár utca talál-
kozásánál, 35m-es előkerttel történik, a szintek beépítési 
területe összesen 2800 m2. A bejárat a Napsugár utca felől 
kerül kialakításra. A kézilabda pálya egyik oldalán egy 500 
fős lelátó létesül, ami alkalmassá teszi az épületet városi 
rendezvények lebonyolítására is. A főbejáraton az aulába 
fog érkezni a látogató, ami egy üvegfallal közvetlen vizu-
ális kapcsolatban lesz a pályával és innen is lesz lehetőség 
feljutni a nézőtérre, illetve az öltözőkhöz. Az aulában büfé, 
ruhatár, és szociális helyiségek kerülnek kialakításra és in-
nen lesznek elérhetők az emeleti iroda és küzdősport edző 
területek is.  Az épülethez tartozó öltözőblokk egy föld-
szintes tömegben kerül elhelyezésre, mely a parkolók felől 
egy sportolói bejáraton keresztül is közvetlenül megköze-
líthető lesz. A sportcsarnok környezetében térvilágítással 
ellátott 140 férőhelyes parkoló és 3 buszparkoló épül. 
A kivitelezőnek a munkaterület január végén átadásra 
került, de az időjárás miatt az érdemi munkák febru-
ár közepén kezdődtek. Az építési területet a vállalkozó 
már lehatárolta, megtörtént a kitűzése az előre-gyártott 
szerkezeti elemeket fogadó tömbalapoknak és az öltöző 
és bejárati rész sávalapjainak. A kitűzést követően meg-
kezdődtek a földmunkák, elkészültek az alapozási mun-
kákhoz a talajjavító rétegek, a vasszerelés, a vasalatok 
elhelyezése, az előre-gyártott tömbalapok beemelése és a 
sávalapok betonozása. 
A kivitelezési munkák készültségéről igyekszünk folyama-
tosan hírt adni és őszintén reméljük, hogy az év végére 
elkészülő új „Városi Sportcsarnok” nagyon sok örömet fog 
okozni nem csak a versenysportot kedvelőknek, de a sza-
badidő sportok szerelmeseinek is, és sok-sok olyan rendez-
vénynek ad majd otthont, amelyek segítenek igazán össze-
tartó közösséggé formálni városunkat. 

Barabás Emőke

Megkezdődött a „Városi Sportcsarnok” építése
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Manapság sokkal mozgásszegényebb életet élünk, mint 
akár csak tíz éve. Felmérések szólnak arról, hogy például 
mi, európaiak egy órával többet ülünk naponta, mint egy 
évtizeddel ezelőtt. Ülünk az irodában, aztán beülünk az 
autóba, otthon pedig lehuppanunk a tévé vagy a számító-
gép elé. Sajnos ez a tendencia nem csak a felnőttekre, ha-
nem a gyerekekre is jellemző, esetükben is a játszótéri sza-
ladgálást, a grundfocit egyre inkább a különböző kütyük és 
a mobil fölötti görnyedés váltja föl.
Pedig a téli időszak után különösen jól esik a mozgás, rá-
adásul sokan formába szeretnék hozni magukat a strand-
szezonra, de ezen túlmenően a rendszeres testmozgás el-
engedhetetlen az energia-egyensúly fenntartásához, a jó 
közérzethez és az egészségmegőrzéshez. 
Az egész világon terjed az elhízás. Ma Magyarországon a 
felnőtt lakosság 65 %-a túlsúlyos vagy elhízott és minden 
ötödik gyermek küzd ezzel a problémával. Ennek oka egyfe-
lől a helytelen táplálkozás, másfelől viszont az aktív életmód 
hiánya. Ahhoz, hogy a megfelelő testtömeget hosszú távon 
fenntarthassuk, meg kell őrizni az energia-egyensúlyt, azaz 
a bevitt és elégetett kalóriák egyensúlyát. Ebből a szem-
pontból pedig minden számít, ami a képzeletbeli mérleg két 
serpenyőjébe kerül. Számít minden egyes kalória, amit meg-
eszünk és megiszunk, ennek jó részét az alapanyagcseréhez 
használjuk fel, azaz a légzéshez, emésztéshez, az életfunk-
ciókhoz. Viszont ezen az energiamennyiségen kívül minden 
fizikai aktivitás is számít, amivel kalóriát égetünk el.   
A mozgásszegény életmódnak súlyos következményei lehet-
nek, bizonyítottan összefügg az elhízással és számos más, 
súlyos betegség kialakulásának kockázatával is.  Ehhez ké-
pest minden negyedik európai felnőtt és öt serdülőkorúból 
négy fizikailag inaktív. A mozgás hiányát pedig ma már 
nem kevésbé tartják veszélyesnek az egészségre nézve, mint 
a dohányzást. 
Mennyit kéne mozognunk?
Egy felnőtt embernek naponta legalább 30 perc közepesen 
intenzív mozgást kellene végeznie ahhoz, hogy az egynapi 
kalóriamennyiség egy részét, kb. 20-30%-át elégesse. A töb-
bi energiamennyiség az alapanyagcseréhez, emésztéshez, lég-
zéshez és a létfontosságú szerveink működéséhez szükséges. 
A gyerekeknek még ennél is többet. A mozgáshoz azonban 
nem feltétlenül kell edzőterembe mennünk, a tavaszi nagy-
takarítással elégetett kalóriák is beleszámítanak az ener-
gia-egyensúlyba. Egy rövid séta a parkban, egy buszmegál-
lónyi gyaloglás vagy a lift helyett a lépcsőzés, de akárcsak 
egy kiadós játék a gyerekekkel a játszótéren már mind-mind 
olyan tevékenység, ami segíti ellensúlyozni a bevitt kalóriá-
kat, nem beszélve a mozgás egyik legszórakoztatóbb formá-
járól, a táncról. Ezzel az örömteli mozgással is sok mindent 
le lehet dolgozni, ahogy az alábbi táblázat is mutatja:    
Mit és mikor együnk sportoláskor?
Közvetlenül előtte nem szabad már enni, mivel az ételek 
és italok gyomorból való kiürüléséhez idő kell. Legtöbb a 
zsírok, majd a fehérjék, a legkevesebb a szénhidrátok le-
bontásához kell.
Célszerű tehát legalább félórával az edzés előtt magas szén-
hidrát és alacsony rost- és zsírtartalmú ételeket választani. 
Figyeljünk arra is, hogy kisebb adagot együnk! Már edzés 

előtt is igyunk eleget és ezt a sportolás alatt se hanyagoljuk 
el. Különösen az intenzív sportolással nagy folyadékvesztés 
jár, ezt mindenképp pótolni kell! Edzés után a folyadékon 
kívül pótoljuk vissza a fehérjét és a szénhidrátot is, jó vá-
lasztás lehet egy joghurt, egy gyümölcsturmix, egy krém-
túró vagy egy tejes gabonapehely és persze a megfelelő 
folyadékmennyiség!
Azért is érdemes mozogni, főleg a szabadban, mert az 
energiafelhasználás növelésén kívül a sportnak stresszoldó 
hatása is van, javul tőle az önértékelésünk és a közérze-
tünk, valamint erősödik vele az immunrendszerünk. Nem 
érdemes halogatni, itt a jó idő, kezdjük el a rendszeres 
testmozgást ! Persze ügyeljünk a fokozatosságra, már napi 
fél óra is pozitív hatással lesz az egészségünkre és a közér-
zetünkre!

GYERE® mozogni!
Dunaharaszti - 2017. március 19



2017. február hónapban 
elhunytak neve és életkora:
Csanaky Lajosné élt 74  évet

Cseh Sándorné  élt  91  évet

Fajta Józsefné  élt  88 évet

Gerstenbrein Mátyás élt  70  évet

Heller János  élt  49 évet

Hepp György  élt  64  évet

Jägl Gáspár  élt  69  évet

Kis Dezső  élt  88  évet

Kornis István  élt  67 évet

Kreisz János  élt  72  évet

Lázár Zoltán  élt  71  évet

Manheim János  élt  57  évet

Marucza Julianna élt  90  évet

Novák Gézáné  élt  82  évet

Szendi Tiborné  élt  85  évet

Szűcs Attiláné  élt  70  évet

Zacher Pál András élt  52 évet

Zwick  Lénárdné élt  73  évet

Elnézést kérünk a rokonoktól 
elírás történt
Januárban elhunyt helyesen:  
Fülep István   élt 86 évet

Januári további elhunytjaink: 
Kiss Sándor Lajos élt 83 évet

Kovács Sándor  élt 73 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Tisztelt Dunaharasztiak Szülők!

Önkormányzatunk az idei évben is megszervezi a méhnyak-
rákot és egyéb, nemi szervi daganatokat, szemölcsöket okozó 
humánpapillóma-vírus (HPV) elleni védekezést a hetedik osz-
tályos fiúk körében (a lányok oltását az állam finanszírozza). 
Mint ismeretes, évek óta folytatjuk ezt az oltáskampányt an-
nak érdekében, hogy a felnövő korosztályok ne fertőződjenek 
meg eme halálos kór okozójával.
Az oltásokat a korábbi évekhez hasonlóan a házi gyermek-
orvosok adják be a jelentkezőknek, ezeket az alkalmakat az 
iskolavédőnők szervezik meg. Sikerült viszont ebben az évben 
továbblépnünk, mégpedig a védekezés hatékonyságát illetően. 
Az idei évben már az eddig használt vakcina (Silgard-4) to-
vábbfejlesztett változatát adjuk be a jelentkezőknek. A Gar-
dasil-9 vakcina a vírus 9 törzse ellen nyújt megnyugtató vé-
delmet, szemben a korábbi oltással, mely a vírus 4 törzse ellen 
volt hatásos. Ugyanazon gyár termékeiről van szó, a kutatások 

során sikerült az oltóanyagot továbbfejleszteniük. Újdonság 
még, hogy ebből a vakcinából két oltás is elég, míg a korábbi-
ból hármat kellett beadni. 
Az oltóanyag többet tud tehát, ennek megfelelően drágább 
is, mint a korábbi vakcina. Ebből a szülők azonban nem érzé-
kelnek semmit, mert ezt az oltáskampányt az önkormányzat 
továbbra is 100%-ban finanszírozza. Úgy gondoljuk, gyerme-
keink egészségénél nincsen fontosabb!

Tájékoztatás
Értesítjük a település felnőtt férfilakosságát, hogy a tavaszi 
ingyenes prosztataszűrések időpontjai az alábbiak:
2017. május 2., május 16., május 30. 17-20 óráig.
A vizsgálatokat Dr. Török Péter főorvos végzi a Damjanich u. 
23. szám alatti rendelőben. Az 50 év feletti korosztálynak a 
szűrés különösen ajánlott!

Dr. Bereczki Péter, egészségügyért felelős alpolgármester
Horváth Jenő, a szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

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. február újszülöttek

Beke Botond   02.14
Bognár Angéla   02.06
Braskó Csaba Alex  02.02
Budai Máté Mátyás  02.24
Galambos Botond  02.13
Gellai Réka   02.22
Geraszko Tatyana  
Viktorovna  02.11
Jakab Noel   02.06
Kardos Balázs   02.02
Kertész Ágota   02.02
Kis – Nádai Brendon 
Kevin    02.18
Knapp Ágoston
Benedek   02.24
Kocsis Dénes Ferenc  02.28
Lányi Fruzsina  02.15
Lévai Janka   02.09
Stamfel Letícia Nikolett  02.10
Valkó Emma   02.15
Vincze Botond  02.23

Januári névsorból 
kimaradtak:

Erdei Mátyás   01.23
Simcsák Csenge  01.11
Simcsák Flóra  01.11

Közélet
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Dunaharaszti Kick-box szakosztály edzője a ring-
ben - Gyertek és szurkoljatok Laszák Zoltán K1 
profi világbajnokunknak
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2017. március 4-én került 
megrendezésre a Sportbál.
A Dunaharaszti MTK hagyományos 
rendezvényén résztvevők idén 
is megtöltötték a József Attila 
Művelődési Ház nagytermét.
A program ünnepélyes díjkiosztással 
kezdődött. 
A 2016-ban elért eredmények alapján 
először a szakosztályok legjobb 
utánpótlás és felnőtt sportolóit 
szólították színpadra.

Asztalitenisz
fn Mihály György   
ifi Török Anna 
Birkózás
ifi Kopasz Hanna
ifi Kopasz Vendel          
Kézilabda
fn Szemes András     
ifi Kovács Márk      
Kosárlabda
fn Somkuti Janka     
ifi Levente Zsófia      
Karate
fn Gábor András
Labdarúgás  
fn Gacsal Norbert     
ifi Vitányi Gergő      

Sakk
fn Firnigel János      
ifi Kökény Norbert
Tenisz   
fn Almási Zoltán
ifi Vajda Bálint
Úszás   
ifi Kurdi Zsófia

Ezt követően került átadásra az 
„Év sportolója” cím. A díjat Kurdi 
Zsófia úszó, és Kopasz Vendel birkózó 
vehette át Hajdu Zsolttól az Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizottság 
elnökétől.
A két tehetséges fiatal versenyző a 
következő eredményeket érte el tavaly.
Kurdi Zsófia: 
Serdülő Országos Bajnokság 1.hely 
Ifjúsági Országos Bajnokság 1. hely 
Teljesítette a Junior Európa-bajnoksághoz 
szükséges A szintet. 
Részese volt a női 4×100 méteres 
gyorsváltónak, ahol 4. lett.
Az Országos Rövidpályás Felnőtt 
Bajnokságon, 50m. gyorson bronzérmet 
szerzett.

Kopasz Vendel:
Birkózó Területi Bajnokság 
Szabadfogás   1. hely
Kötöttfogás  1. hely
Birkózó Országos Bajnokság 

Szabadfogás  1. hely
Diákolimpia Szabadfogás 1. hely 
Kötöttfogás  3. hely 
Sumo Országos Bajnokság 
U-12   3. hely
Sumo Diákolimpia 
U-12   3. hely
Sumo Európa Bajnokság 
U-12    1. hely

Ezután Karl József alpolgármester 
adta át az OB III győztes tenisz 
csapatnak a patinás vándorserleget, 
akik 29 mérkőzés óta veretlenül nyertek 
két egymást követő bajnokságot. Így 
50 év után ismét rendezhetnek OB II 
bajnoki mérkőzéseket Dunaharasztin.
Az egyesület elnöksége három 
különdíjat is kiosztott idén.
Török Zoltánnak, Somogyi Gábornak 
és Rónai Jánosnak Lehel Endre 
alpolgármester adta át a plaketteket.
Az ünnepséget hajnalig tartó bál 
követte. A jó hangulatról a Salami 
Brothers zenekar gondoskodott.

A DMTK Elnöksége köszönetet 
mond azoknak a támogatóknak, akik 
tombola ajándékok felajánlásával 
segítették a Sportbál megrendezését.
Andrásik 2000 Kft., Boros Ágnes 
gyógytornász, Demeter István 
Zöldség - gyümölcs, Erdélyi Rudolf 
autószerelő, Fényes István, Gerber 
Antal fodrász, Ger-Ker Kft., Grünhoff 
Zöldség - gyümölcs, Harmony 
Yoga, Karl cukrászda, Kisduna 
étterem, Mannheim Squash Club, 
Máté Jenő, Nédó Dezső, Palyaga 
Zoltán - Gazdabolt, Palyaga Zsolt - 
Ezermesterbolt, Reiter Erika Papír - 
írószer bolt, Seres János - méhész, Dr. 
Szalay László polgármester, Szöglet 
műfüves pálya, Tilly Zoltán - órás, 
Zsiráfok.hu Kft.

Kulcsár Ferenc

DMTK Sportbál – 2017.
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„A 75 éves Czóbel Béla és a 62 éves Modok Mária szentendrei otthonát 
gyakran keresték fel budapesti vendégek. Az ötvenes években a minden 
telet Párizsban töltő házaspár szinte az egyetlen kapcsolódást jelentette 
a nemzetközi képzőművészeti élethez, tőlük lehetett új kiállításokról, friss 
festészeti trendekről hallani. Ilyenkor a férj beinvitálta a látogatókat 
műtermébe, megmutatta nekik legújabb munkáit, és párizsi barátai, 
Picasso vagy Braque dedikált albumait. Amikor a házigazda lefeküdt 
sziesztázni, a legszorosabb barátok tudták, hogy még van néznivaló. Az 
ő kedvükért a háziasszony is elővett a dívány alól egy festményekkel teli 
mappát. A saját munkái voltak. Az apró képek elborították a padlót, 
Modok Mária átsétált rajtuk, miközben mutogatta őket. „ Ugyan már, ez 
csak használ az ilyesminek” – mondta elképedt vendégeknek, akik pon-
tosan tudták, hogy remekműveket látnak. Szinte titokban alkotott, mi-
közben férje aludt, vagy a kertben dolgozott a képein. Többnyire Czóbel 
elrontott vásznainak hátoldalára, hulladék papírokra, cukorkás dobozok 
karton fedelére festett. A festő, aki imádta feleségét, a barátoknak gyak-
ran beszélt arról, mennyire sajnálja, hogy az asszony elpazarolta a tehet-
ségét, és abbahagyta a festést. Valójában azonban egyáltalán nem örült 
volna, ha a biztos hátországát jelentő, őt mindenben kiszolgáló Modok 
Mária saját karriert épít. Így inkább nem is vett tudomást arról, hogy 
felesége az ebédfőzés és a takarítás között a kortárs francia képzőművészet 
hatását mutató absztrakt képeket fest. Czóbel nevét addigra világszerte 
ismerték, Modokét idehaza is csak kevesek. Pedig házasságuk előtt ő volt 
az egyik legismertebb, legtöbbet alkotó hazai képzőművésznő. Karrierje 
az új szerelemmel egyidejűleg mégis megszakadt. „Czóbel bizony árnyékot 
vetett rá – fogalmazott egy közeli barátjuk. – De szerette ezt az árnyé-
kot. Mint egy meleg kendőt, úgy vette magára. Feleség volt, úgy vélte, 
a legnagyobb magyar festő felesége.” Csak ma, halála után több mint 
négy évtizeddel kezdik felfedezni, hogy férjének nemcsak felesége, hanem 
egyenrangú művésztársa is volt”

Nyáry Krisztián: Festői szerelmek /Corvina/
Czóbel Béla: Hátakt – a képen, a festő felesége Modok Mária látható.

Lehel 

Czóbel – Modok

LILIOMFi 
a Dunaharaszti Művelődési Házban 
április 29-én szombaton, 19.00-tól! 

Aki látta, azért nézi meg legalább még 
egyszer, aki pedig nem látta, az meg 
azért…

Gyere, nézd meg, élvezni fogod! Két 
óra feledhetetlen szórakozás, tömény-
telen poén, számtalan humor. Dr Sza-
lay László Liliomfi szerepében, Lehel 
Endre mint Kányay, Schuszter Edina 
Kamilla kisasszonyként,  Mikó László 
pedig Szilvay professzorként szórakoz-
tat, de talán mindenki felismer egy-
egy ismerőst a színpadon!

Jegyek az Önkormányzatban, a Műve-
lődési házban és a Mannheim Squash 
Klubban kaphatók!

Janák

Szabadfogás  1. hely
Diákolimpia Szabadfogás 1. hely 
Kötöttfogás  3. hely 
Sumo Országos Bajnokság 
U-12   3. hely
Sumo Diákolimpia 
U-12   3. hely
Sumo Európa Bajnokság 
U-12    1. hely

Ezután Karl József alpolgármester 
adta át az OB III győztes tenisz 
csapatnak a patinás vándorserleget, 
akik 29 mérkőzés óta veretlenül nyertek 
két egymást követő bajnokságot. Így 
50 év után ismét rendezhetnek OB II 
bajnoki mérkőzéseket Dunaharasztin.
Az egyesület elnöksége három 
különdíjat is kiosztott idén.
Török Zoltánnak, Somogyi Gábornak 
és Rónai Jánosnak Lehel Endre 
alpolgármester adta át a plaketteket.
Az ünnepséget hajnalig tartó bál 
követte. A jó hangulatról a Salami 
Brothers zenekar gondoskodott.

A DMTK Elnöksége köszönetet 
mond azoknak a támogatóknak, akik 
tombola ajándékok felajánlásával 
segítették a Sportbál megrendezését.
Andrásik 2000 Kft., Boros Ágnes 
gyógytornász, Demeter István 
Zöldség - gyümölcs, Erdélyi Rudolf 
autószerelő, Fényes István, Gerber 
Antal fodrász, Ger-Ker Kft., Grünhoff 
Zöldség - gyümölcs, Harmony 
Yoga, Karl cukrászda, Kisduna 
étterem, Mannheim Squash Club, 
Máté Jenő, Nédó Dezső, Palyaga 
Zoltán - Gazdabolt, Palyaga Zsolt - 
Ezermesterbolt, Reiter Erika Papír - 
írószer bolt, Seres János - méhész, Dr. 
Szalay László polgármester, Szöglet 
műfüves pálya, Tilly Zoltán - órás, 
Zsiráfok.hu Kft.

Kulcsár Ferenc
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MEGÚJULT a 30 éves 
MANNHEIM zöldség-gyümölcs üzlet
Szeretettel várja régi és új vásárlóit minden nap friss

árukínálatával!
*

Hazai zöldségek-gyümölcsök a termelőtől
Vecsési savanyúság * Tojás * Tésztafélék-teljes kiőrlésű lisztből 

Alternatív köretek: Rizsfélék* Bulgur * Quinoa * Köles * Hajdina 
Magvak * Hidegen sajtolt olajok * Kókusz zsír

Egészséges nassolnivalók 
*

Dunaharaszti, Fő út 202.
H-P: 7.00-18.00
SZ: 7.00-17.00
V: 7.00-15.00


