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Letették a sportcsarnok alapkövét

Időkapszulát rejt a Városi Sportcsar-
nok alapköve, melyet ünnepélyes ke-
retek között helyeztek el az építkezés 
területén, 2017. április 11-én délután. 
Szerepel benne - többek között - 
mindazok neve, akiknek része van ab-
ban, hogy városunk ezzel az impozáns 
építménnyel gazdagodik, és egy Du-
naharaszti Hírek c. újság is megidézi 
korunkat. 
Kulcsár Ferenc, a Dunaharaszti MTK 
sportklub elnöke, a beruházás egyik 
gazdája megköszönte mindazok támo-
gatását, akik segítségével megvalósul-
hat a Városi Sportcsarnok, közülük is 
kiemelve Pánczél Károly országgyű-
lési képviselőt, dr. Szalay László pol-

gármestert, az önkormányzat képvise-
lő-testületét és a társasági adójukat 
erre a célra felajánló cégeket. Pánczél 
Károly köszöntőjében kiemelte, hogy 

Dunaharaszti fiatal város, de sok 
száz éves hagyományai predesztinál-
ják arra, hogy a térség fejlődésének 
motorja legyen. Reményét fejezte ki, 
hogy legközelebb a csarnok avatásán, 
decemberben mondhat itt beszédet, 
majd körül nézve megjegyezte, hogy 

a területen van még hely, elférne ott 
egy uszoda is akár - szavaiból finom 
biztatást lehetett kiérezni. Dr. Szalay 
László polgármester beszédében szin-

tén kifejezte köszönetét mindazoknak, 
akik a beruházás során közreműköd-
nek, és elmondta, hogy a szabványos 
méretű kézilabdapálya és az 500 fős 
lelátó felett egy küzdősportoknak 
(leginkább a dzsúdósoknak) fenntar-
tott szint helyezkedik majd el.

Üzenet a jövőbe

Dunaharasztin ikonikus „intézménynek” számít a váro-
si piac, amely egyre népszerűbb a környékbeli települé-
sek lakói körében is. Nyüzsgő, színes forgatagával olyan, 
mint egy agóra, egy találkozóhely, legfőbb erénye pedig 
az, hogy az itt áruló kereskedők kiváló minőségű áruval 
látják el a kilátogató vevőket.
A kereskedők persze fizetnek a város önkormányzatának 
az elárusító helyekért, ezért jogos igényük, hogy kultu-
rált körülmények fogadják őket is, és a vevőket is. Ennek 
érdekében az önkormányzat a bevételekből folyamatosan 
fejleszti a piacot és annak környékét. Így történt ez most 
is, amikor is mindjárt két beruházás valósult meg a te-
rületen. Régi vágya volt az élelmiszeres- és büfékocsikat 
üzemeltető vállalkozóknak, hogy járműveik is burkolt 
felületen állhassanak, ne legyenek kitéve az időjárás vi-
szontagságainak. Jogos igényük volt ez, ezért 450 m2-en 
viakolor burkolatot alakítottunk ki számukra, és mivel 
itt van kb. 400 m2, parkolást szolgáló szabad hely, azt is 
rendeztük, mészkő („murva”) borítással.
A piac hátsó területén ugyanakkor közel 4000 m2-en 
újítottuk fel a meglévő szilárd burkolatot. A töredezett, 
elhasználódott betonréteg lemarása után a felület asz-
faltburkolatot kapott. A következő hetekben a csapadék-
víz-elvezető árok melletti szélső sávot is kijavítjuk, egy 
mészkő réteg kihelyezésével.
Mindezeket a munkákat úgy sikerült elvégeztetni, hogy 
mindössze egy alkalom, egy szerdai piacnap maradt el. 

Köszönjük a kereskedők és a vásárlók türelmét, reméljük, 
elégedettek lesznek a javuló körülményekkel!

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Újabb fejlesztések a piacon
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Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. április 24-i ülése 
Az ülés elején dr. Szalay László polgármester a képvi-
selő-testület és a polgármesteri hivatal nevében meg-
köszönte a nyugdíjba vonuló Pethő Zoltán jegyző több 
évtizedes munkáját, amit a város érdekében kifejtett. 
Külön méltatta azt az időszakot, amit Pethő Zoltán a 
polgármesteri hivatal élén, jegyzőként töltött el. Miu-
tán átnyújtotta a testület és a hivatal ajándékait, Pethő 
Zoltán röviden felidézte azt a 25 évet, ami alatt a pol-
gármesteri hivatal kötelékében a város és az önkormány-
zatot szolgálta.

Az ülésen dr. Szalay László polgármester beszámolt az 
előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:

1. Megkezdődött a játszóterek felújítása, karbantartása. 
A javítások mellett, új játszóeszközök: rugós játékok, 
hinták, focikapuk kerülnek kihelyezésre.

2. A HÉV-állomás P+R parkolójában található elektro-
mos töltőállomás átalakításra került, használatához kár-
tya nem szükséges. A meglévő hálózati kapacitás nem 
bizonyult elegendőnek, így teljesítmény bővítést kezde-
ményeztünk 3X20 A értékre.

3. A város óvodáiban lezajlott az iskolába készülő kor-
osztály hallásvizsgálata. A szűrés a gyerekek 19%-ánál 
talált hallásproblémát, az érintett szülők minden szük-
séges tájékoztatást megkaptak. 

4. A 8230 helyrajzi számú területen a sportcsarnok elő-
re-gyártott szerkezeti elemeinek elhelyezése folyamat-
ban van. A kivitelezési munkák készültsége a vállalko-
zási szerződésben előírt műszaki ütemtervnek megfelelő. 
Kivitelező határidőcsúszást nem jelzett. 

5. A sportcsarnok melletti területre, szintén a 8230 hely-
rajzi számú ingatlanra tervezett sportuszoda engedélye-
zési eljárása folyamatban van. A pályázat beadásához az 
egyesületnek megküldtük a Képviselő-testület határoza-
tát, valamint a tender tervek alapján elkészített sza-
kágankénti tételes árazatlan költségvetést. 

6. A Városi Piac területén közel 4000 m2 betonfelület 
kapott új aszfaltburkolatot, valamint az élelmiszer áru-
sító helyen (büfé kocsik) viakolor burkolás, és mészköves 
felületképzés történt. Az új aszfaltozott terület mellett 
a közeljövőben szintén egy mészköves felületjavítást fo-
gunk megvalósítani.

7. Az Alsó-Duna sor útjának és a Rákóczi utcában az 
iskolai parkolónak a mészköves javítása megtörtént.

8. A város szilárd burkolatú útjainak kátyúzása 
folyamatosan zajlik, azonban az úthálózat korából adódó 
állapota miatt az utak tervszerű, ütemezett felújítása 
(újraaszfaltozása) a jövőben elkerülhetetlen beruházás 
lesz.

9. Megtörtént a tél folyamán megrongálódott „fekvőren-
dőrök” javítása, cseréje.

10. A Dózsa György út-Némedi úttól délre lévő terüle-
ten elmúlt hétvégén megtörtént a zöldhulladék elszál-
lítása, az északi városrészben erre a feladatra ezen a 
hétvégén kerül majd sor.

Dr. Szalay László indítványára a testület 100.000.- forint 
támogatást szavazott meg a ráckevei mentőalapítvány-
nak. Ezután tért rá a testület az önszerveződő közössé-
gek támogatásának vitájára. Hajdú Zsolt, az Oktatási-, 
Művelődési- és Sport Bizottság elnöke elmondta, hogy 
58 civil szervezet pályázott, közöttük került felosztás-
ra a rendelkezésre álló 14 millió forint. Sok szempontot 
vett figyelembe a bizottság álláspontja kialakításakor, 
ezek közül a program, tevékenység, ezek társadalmi 
hasznossága, a város életében való részvétel és a taglét-
szám voltak a legfontosabbak. Megköszönte a civil szer-
vezetek munkáját, amit a közösség érdekében kifejtenek. 

A képviselők döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak 
be központi forrásra a Damjanich u. 32. sz. alatti házi-
orvosi rendelő részleges felújítása céljából, és biztosítják 
az ehhez szükséges önerőt. Horváth Jenő, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy ezt a dön-
tést egyhangúlag támogatják, akárcsak azt a pályázatot, 
amit viszont az önkormányzat ír ki a sajnálatosan 
megüresedő 9. sz. háziorvosi körzet betöltése céljából. 
Dr. Komoróczy Zoltán, aki egy éve látta el a körze-
tet, jelezte, hogy felhagy ezzel a tevékenységgel, ezért 
gondoskodni kell az utódlásáról. A testület elfogadta az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tainak ellátásáról szóló átfogó értékelést. Horváth Jenő 
jelezte, hogy a szakbizottság támogatja az előterjesz-
tést, Kücsön Sándor pedig külön méltatta a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat áldozatos munkáját, pozitív 
hozzáállását, és sok erőt, egészséget kívánt további 
munkájukhoz. 

A képviselők elfogadták a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót, majd napirend után 
Hajdú Zsolt kért szót. Elmondta, hogy a bizottság saját 
hatáskörében felosztotta az oktatási-nevelési intézmé-
nyek között azt a 1,5 millió forintot, amit azok saját 
programjaik finanszírozására fordíthatnak. Feltett egy 
kérdést arra vonatkozóan, hogy lesz-e ismét a temető 
környékén virágüzlet. Dr. Szalay László elmondta, hogy 
már tervezés alatt van a leendő üzlet, amely a temető 
területén lesz, és az utcára nyílik majd. 
Ezt követően Pethő Zoltán kért szót, további jó munkát 
kívánva a város vezetésének. Közölte, hogy a zárszáma-
dás jól áll, a város meg tudja valósítani az erre az évre 
kitűzött céljait.
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Ideén ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját
Reformátori portrék

Ulrich Zwingli
„Megparancsoljuk, hogy mindenki kivétel nélkül…minden va-
sárnap időben menjen a templomba, és végig ott maradjon.”
Zürich város rendeleteiből 1530
Zwingli a svájci reformáció elindítója, csak néhány héttel volt 
fiatalabb Luthernél. Még mai is áll az a faház Wildhausban, 
ahol 1484. január 1-jén született. Mivel jó képességű, de gyen-
ge fizikumú gyermek volt, tehetős apja már korán úgy dön-
tött, hogy taníttatja a fiát.
A humanista tudós
Több európai egyetemen végezte tanulmányait. Lutherrel 
ellentétben nem belső vívódások juttatták az egyház refor-
málásának gondolatához. Erasmus, a humanizmus vezéregyé-
nisége volt rá nagy hatással, aki az ókori és őskeresztény 
forrásokhoz való visszatérést szorgalmazta. Mikor Zwingli 23 
évesen a szülőfalujához közeli Glarusban lett lelkész, kihasz-
nálva idejét, egyformán olvasta a görög-római klasszikusokat 
és az egyházatyákat. Az Újtestamentumból János evangéliu-
mát és a páli leveleket értékelte legjobban. Luther fellépése 
csak később hatott rá. Első írásával, amely nem egyházi, ha-
nem politikai jellegű volt, sokak rosszallását vonta magára. 
A Grossmünster prédikátora
Ez a meghívás nem volt kockázatmentes, mert akkor már 
eretnekséggel gyanúsították. Mégis három esztendőn át há-
borítatlanul és nagy eredménnyel végezte szolgálatát. Egyre 
radikálisabban lépett fel. (Egy búcsúcédula árust az ő hatá-
sára kiűztek a városból.) Minden babonás szokást és tanítást 
ki akart irtani. Ez nyílt töréshez vezetett. Mikor a böjtölési 
szokásokat is kétségbe vonta, ellenfelei a konstanzi püspökhöz 
fordultak. Ők arra kérték a városi tanácsot, hogy lépjen fel 
Zwingli ellen. Zwingli azonban hajthatatlan maradt. „Isten-
nek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” 
(ApCsel 5,29) – mondta. A város és a gyülekezet támogatását 
élvezve tovább végezte egyháztisztítói munkáját. Ellenfelei 
azonban újabb támadást intéztek ellene. 1523. január 29-én a 

polgármester elnöklete alatt a városházán több mint 600 em-
ber gyűlt össze megvitatni, kinek van igaza? A terem közepén 
Zwingli ült, asztalán héber, görög és latin nyelvű Bibliával. 
Ellenfeleivel szemben erre hivatkozott: ez nem hazudik, „ez az 
egyetlen és igaz bíró”.
Magára maradva
Az ülés Zwingli teljes győzelmével ért véget. A zürichi egyház 
megreformálása szabad utat kapott. Sőt a városi tanács tá-
mogatásával a város egész életében érvényesült akarata. Nem 
számolt azonban azzal, hogy munkáját több oldalról is ve-
szély fenyegeti. 1525-ben „újrakeresztelők” léptek fel, akik egy 
hitetlenektől megtisztított egyházat, „az új Izraelt” kívánták 
megalapítani. Radikális követeléseik között politikaiak is vol-
tak. Bár Zwingli az ige hirdetésével próbálta volna meggyőzni 
őket, a városi tanács erőszakkal fojtotta el a mozgalmat. Az 
állami felsőbbség és az egyház szoros összefonódása miatt ez 
nem is történhetett másként.
Másik oldalon a katolikus kantonok fogtak össze a züri-
chi reformáció ellen. A nemesek, ellentétben a polgárság-
gal, katolikusok maradtak. A kantonok többségében ők vol-
tak többségben. Közös támadásuk a zürichi reformáció és 
személye ellen arra kényszerítette Zwinglit, hogy ő is világi és 
politikai szövetségeseket keressen. Magára maradásának talán 
legdöntőbb tényezője az volt, hogy nem tudott kapcsolatot 
kiépíteni a németországi reformációval. Zwingli kezdettől fogva 
kereste a kapcsolatot Lutherrel, a németországi reformációval 
és hangsúlyozta, hogy sokat kapott tőle. Mégsem tudtak egye-
ségre jutni az úrvacsoráról vallott különböző nézeteik miatt. 
1529-ben találkoztak Marburgban. Luther Jézus szavaihoz ra-
gaszkodott:”ez az én testem”. Zwingli ezt katolikus felfogásnak 
tartotta. Könnyekkel a szemében fordult Lutherhez: „Nincse-
nek emberek a földön, akikkel szívesebben egy akartam lenni, 
mint veletek, wittenbergiekkel” Luther így válaszolt: „Más lé-
lek van bennetek, mint bennünk. A mi lelkünk és a tiétek nem 
illik össze.” Ezzel az eredménytelen vitával a svájci reformáció 
legerősebbnek ígérkező szövetségesét veszítette el.
Zwingli halála
Zwingli mindig Isten eszközének tartotta magát. Ezért nem-
csak életében, halálában is az Urat akarta szolgálni. Azt 
azonban nem ismerte fel, hogy kényszerrel nem lehet az evan-
géliumot terjeszteni.

Varsányi Ferenc
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Vivaldi, Mozart és Elgar műveivel kö-
szöntöttük a tavaszt a Magyar Virtuó-
zok Kamarazenekar koncertjén, Czen-
ke Csaba koncertmester vezetésével.

Makra Mónika és Gárdonyi Adrienn 
előadással egybekötött könyvbemu-
tatóján a malenkij robot és a Gulág 
áldozataira emlékeztünk.

A Magyar Költészet Napja alkalmá-
ból. Eleanor Young, Szili Róbert és 
Pengő Csaba sanzonokkal, Hajdu Ta-
más Miklós versekkel idézte Párizst, 
majd Arnóti Péter „Párizs hétfőtől 
péntekig” című fotókiállítása nyílt 
meg a szalonokban, amely május 31-
ig látogatható, nyitvatartási időben.

A József Attila Művelődési Házban az 
ünnepi díszek, tojásfestés, zenesarok, 
kakaóklub mellett az Álomzug Társu-
lásnak „Az aranyszőrű bárány” című 
bábelőadásával is vártuk a gyerekeket 
az idei húsvéti játszóházban.
Húsvéti alkalmából az „OPERA” 
bérletes koncertsorozatunk befejező 
hangversenyén híres operakórusok 
szólaltak meg a Nemzeti Énekkar mű-
vészeinek előadásában. 
Az ünnep a Művelődési Házban foly-

tatódott. Régi hagyományt élesztet-
tünk újjá húsvéti locsolóbálunkkal, 
amelyről nem hiányozhattak az ün-
nep gasztronómiai jellegzetességei, a 
sonka és tojás. A vendégzenészekkel 
kibővített Heimatklang zenekar jó-
voltából kiváló hangulat kerekedett. 
Nyitótáncot táncolt a Haraszti Fiatal 
Svábok Egyesülete.

Májusi programok

Anyák napi hangverseny a Laffert 
Kúriában. Május 7-én, vasárnap, 17 
órától a Magyar Virtuózok Kama-
razenekar népszerű dallamokkal vár-
ja a közönséget. Közreműködik, és az 
édesanyákat köszönti Tóth Sándor, a 
Pesti Magyar Színház színművésze.
Tavaszi családi délután a Laffert Kú-

riában május 14-én, vasárnap a Du-
naharaszti Nádor Lakóparkért Egye-
sülettel közös rendezésben. A kicsiket 
játékkal és kézműves foglalkozással 
várjuk, a nagyobbak író-olvasó ta-
lálkozón Tóth Tamás Boldizsárral a 
Harry Potter könyvek fordítójával be-
szélgethetnek. 
A délutánt a Brass in the Five rézfú-
vós kvintett „Mese a Rézhegyen túl-
ról” című előadása zárja, mely 3-tól 
100 éves korig mindenkinek jó szóra-
kozást ígér.
Érdekes irodalmi délutánra invitál 
Hajdu Tamás Miklós, a Baktay Gim-

názium korábbi tanulója, több szava-
lóverseny győztese, aki most Rubold 
Ödön, a Nemzeti Színház művészének 
magántanulójaként felvételizik a Szín-
művészeti Egyetemre. Felvételi össze-
állítását elsőként a Laffert Kúriában 
mutatja be, május 21-én, vasárnap, 
17 órakor.
Hermann emlékbál május 27-én a 
Művelődési Házban. A régi legendás 
zenekarra és vezetőjére, Hermann 
Antalra emlékezünk. Közreműködik 
a Lustige Musikanten zenekar, Kal-
tenecker Gábor vezetésével, a Sorok-
sári Hermann Antal Harmonikaze-
nekar, a Schorokscharer Burschen, a 
régi zenésztársak, Kaltenecker Péter, 
Gayerhosz Antal, Hárskuti Mátyás, 
és egykori tanítvány, Helfrich Ferenc. 
Nyitótáncot táncol a Lustige Schwa-
ben tánccsoport. Jegyek a Művelődési 
Házban és a Snapszer Sörözőben kap-
hatók. 
Kérjük, hogy akinek vannak fényképei 
Hermann Antalról, vagy a zenekarról, 
és támogatná a megemlékezést, hívja 
a +36 20 330 1279-es telefonszámon 
Gáll Sándort.

A Laffert Kúria és a József Attila művelődési ház kulturális hírei
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Tudja-e, hogy 50 éve jelent meg Gabriel 
García Marquez: Száz év magány című 
könyve? Nem olvasta még? Ne hagyja 
ki! A könyvtárban megtalálja!
A könyvtár többet jelent, mint az épü-
let, a polcok, a székek, sőt a könyvek. A 
könyvtár az ott élőket – a dunaharasz-
tiakat - jelenti, az olvasókat és persze 
az írókat. A jó könyvtárban pedig nincs 
különbség író és olvasó között, mert a 
legfontosabbá az ő közösségük válik, a 
hely feladata pedig ezt lehetővé tenni. 
Ebben különleges a Dunaharaszti Vá-
rosi Könyvtár, ahol a különleges hangu-
latú terek, a találkozás az íróval, az al-
kotóval, éppen olyan fontos, mint maga 
a könyv-, film-, cd-gyűjtemény. Olyan 
találkozások helyszíne, ahol társra ta-
lál mind a közönség, mind az alkotó, 
amely lehetőséget ad az új keresésére, a 
kísérletezésre és a felemelő közös pilla-
natok megélésére. Olyan sokan szeretik 
a harasztiak a könyvtárukat! Kérjük, 
hogy fejezzék ki szeretetüket azzal 
is, hogy a javunkra rendelkeznek 
adójuk 1 %-ról: Dunaharaszti Vá-
rosi Könyvtár 2330 Dunaharaszti, 
Dózsa Gy. út 12/b. Adószámunk: 
16794601-1-13
Itt megragadjuk az alkalmat, hogy be-
számoljunk arról, hogy könyvtárunk 
a belső átalakítások által megújult. 
Köszönet Dunaharaszti Önkormány-
zata Hivatala munkatársainak, Bara-
bás Emőkének és Horváth Tibornak 
az épületbelső korszerűsítéséért, Szabó 
Lajosnak a polc- és a tárolórendsze-
rek kivitelezéséért. Új arculatot kapott 
a könyvtár - kisebb lett, az emeleten 
nyert elhelyezést a TÉKA -, de a tech-
nikának köszönhetően a szépségén nem 
esett csorba. Minden gyűjteményünk 
bővül, és gazdag választékkal várja az 
érdeklődőket! Számítógépek és internet 
a felhasználók rendelkezésére áll, úgy a 
földszinten (a mozgáskorlátozottaknak) 
is, mint a második szinten egyaránt. Ki-
állítás, irodalmi est, filmvetítés, kézmű-
veskedés, előadás, gazdag helyismereti 
gyűjtemény várják továbbra is a gyer-
mekeket és a felnőtteket. 
Mini Galériánkban májusban a 
Napsugár Óvoda mutatja meg, hogy 
„az óvodás gyermekek örömmel vesz-
nek részt a vizuális tevékenységekben 
(rajzolás, festés, mintázás, barkácso-
lás…). Az óvodai vizuális nevelés egyik 
fontos feladata az olyan tevékenységek 
biztosítása, melynek során fejlődik a 
gyermekek kreativitása, esztétikai ér-

zéke és szép iránti nyitottsága. Ehhez 
biztosítjuk a feltételeket óvodánkban. 
Tavasszal több jeles napot, ünnepet dol-
gozunk fel a gyermekekkel, (pl.: Víz vi-
lágnapja, Húsvét, Föld napja), ezekhez 
kapcsolódó élményeket biztosítunk szá-
mukra, sétákat, kirándulásokat, tapasz-
talatszerzési lehetőségeket, melyeket 
újraélhetnek, megörökíthetnek, tovább-
gondolhatnak a különböző technikák 
alkalmazásával. Májusban ezekből az 
alkotásokból, a Dunaharaszti Napsu-
gár Óvoda gyermekeinek munkáiból 
láthatnak egy kis ízelítőt a Könyvtárba 
látogatók.”- ajánlja Jámbor Ági óvónő a 
kicsi gyermekek munkáinak kiállítását.
Júniusban Róna J. László haraszti 
költőnk, július-augusztusban a Mű-
vészetbarátok Körének tárlatát te-
kinthetik meg. Április 27-én, 18.00 a 
neves magyar népmesekutató Laszko-
ven László ismertet meg bennünket a 
varázslatos magyar nyelv hatásáról a 
népmesékben; az érdeklődők könyvvá-
sárral egybekötött, vetítettképes előa-
dáson vehetnek részt. Május 25-én, 
18.00 kezdődik a Luther-film 3. része a 
könyvtárban rendezett „Megemlékezés 
a Reformáció 500. évfordulójáról” soro-
zatunk keretében. 
Május 11-én és június 8-án 10-12.00 
a kisgyermekeknek szervezett „Dühön-
gő”-n papírszínház és mesemondás, és 
ugyanezeken a napokon 16-18.00 a Já-
tékdélutánon kézműves foglalkozás és 
társasozás várja a nagyobbakat.
De nem hagyjuk ki könyv- és filmaján-
lónkat sem, hiszen mindig megtalálják 
az újdonságokat nálunk: fiatalok ked-
vence a Scolar Kiadó Idődetektívek 
sorozatának a 21. kötete; Fabian Lenk: 
Shakespeare és a fekete álarcos. Négy 
barát és egy közös titok: a cserfes Kim, 
az okos Julian, a sportos Leon és az 
egyiptomi macskusz, Kija. És ha a négy 
kis detektív érdeklődni kezd egy izgal-
mas kor iránt…., ki tudja, hogy milyen 
rejtélyek keresztezik majd útjukat. Ha 
a barátok utazása a múltban napokig 
tart is, a jelenben egyetlen másodperc 
sem telik el közben – s így senki sem 
szerez tudomást az idődetektívek titok-
zatos utazásairól… Budapest, Scolar, 
2017.
Sarah Pinborough: Ne higgy a szemé-
nek! Budapest: 21. Század Kiadó, 2017.  
A történet David, Adele és Louise mo-
nológjából, belső beszédéből bomlik ki. 
David pszichológus, aki egy este, rossz 
házassága fölötti bánatában, betér egy 

bárba, ahol enyhén ittas állapotban 
csókolódzni kezd Louise-zal. A gyere-
két egyedül nevelő asszonynak nagyon 
megtetszik a férfi, így aztán másnap, 
amikor új munkahelyen kezd dolgozni, 

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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ijedten tapasztalja, hogy David az új 
főnöke. Riadalma azonban nemsokára 
alábbhagy, és heves viszonyba bonyoló-
dik a férfival. David felesége, Adele nem 
dolgozik, egyetlen célja, hogy kívánatos 
felesége legyen férjének, aki azonban 
egyre inkább eltávolodik tőle. Elsőre 
egyszerű szerelmi háromszögnek tűnhet 
a történet, ám a David és Louise szerel-
mi légyottjain folytatott beszélgetéseiből 
kiderül, hogy Adele szülei egy házukat 
felperzselő tűzben haltak meg, ahonnan 
David az élete kockáztatásával mentet-
te ki a lányt, később azonban kétséges-
sé vált számára, hogy nem Adele volt-e 
az, aki lángba borította a családi házat. 
Miután feleségül veszi a lányt, az egy-
re furcsábban kezd viselkedni, és ekkor 
egy elmegyógyintézetbe helyezi el férje, 
ahol az asszony megismerkedik egy Rob 
nevű pasassal, mindketten kábítószerrel 
próbálják csitítani lelkiismeretüket, ám 
egy napon úgy tűnik, Rob túllövi magát, 
vagy mégsem és tényleg létezik egy Adele 
által elképzelt titkos ajtó, amelyen testet 
cserélhet és nemet válthat két ember? 
A végkifejlet bizonyára elképeszti majd 
az olvasót, aki sok mindenre számíthat, 
de arra nem, miként zárja le történetét 
a szerző. A számos csavarral rendkívül 
izgalmassá tett pszichológiai thriller a 
műfaj kedvelőinek csemegéje lehet.
Filmajánlónk ízelítőt kínál a sok új-
donságból: Graffaló és barátai  (Színes, 
szinkronizált, angol-német animációs 
film, 106 perc) A Julia Donaldson és 
Axel Scheffler meséit feldolgozó 4 ani-
mációs rövidfilm, melyet most Graffaló 
és barátai  címmel egy csokorban lát-
hat a magyar közönség, érdemes min-
denki figyelmére. Kedves és tanulságos 
történetek, szerethető karakterekkel és 
olyan látványvilággal, hogy az ember 
azonnal egy meleg szobában érzi magát, 
egy puha takaró alatt, egy nagy bögre 
kakaóval és egy gyönyörűen illusztrált 
mesekönyvvel. „Olvasásra fel!” Graffaló 
szívet melengető története mellett ta-
lálkozhattok Bot Benővel, a bot apu-
kával, Boszival, aki seprűnyélen közle-
kedik, valamint az aranyos kis Graffaló 
kölyökkel. Ez a film tökéletesen alkalmas 
családi kikapcsolódásra a legkisebbektől 
a nagyobbakon át a felnőtt korosztályig!
Szívesen látjuk Önöket a Dunaharaszti 
Városi Könyvtárban és honlapunkon a 
www.dhbiblio.hu-n! Címünk: 2330 Du-
naharaszti, Dózsa György út 12/b. El-
érhetőségeink: 06-24-531-040, dhbiblio@
dhbiblio.hu www.facebook.com/dhbiblio 

A Dunaharaszti Városi Könyvtár 
munkatársai

előző cikk folytatása
A nagyobbaknak…
Nagy előny, hogy a tanköteleskorú 
gyermek, aki marad, még egy évet 
nem kerül át más, idegen csoportba, 
ismeretlen gyerekek közé, ismeretlen 
óvó nénihez, hanem maradhat a sa-
ját megszokott biztonságot jelentő 
közegében barátaival és megszokott 
óvódapedagógusaival az iskolába 
lépésig. Így nem veszíti el biztonsá-
gérzetét, barátait, óvónénijét, nem 
kell egy új csoportba beilleszked-
nie! A vegyes csoportban minden 
évben teljesen természetes módon 
jönnek-mennek a csoporttársak, eb-
ben a helyzetben sem a szülő, sem a 
gyerek nem fogja azt érezni, hogy ők 
visszamaradtak. Nem alakulnak ki 
szorongások az iskolába lépéssel kap-
csolatosan. Másik nagy előnye, hogy 
iskolába lépéskor már vannak isme-
rős arcok az óvodából. Ez az iskolai 
társas kapcsolatokra is jó hatással 
lehet! Az óvodai élet nem korlátozó-
dik sem 3 évre, sem 3 korcsoportra, 
hanem sokkal inkább egyéni képessé-
gek egyéni időtartamban való kibon-
takoztatására. Egy homogén gyerek 
csoportban sem egyenletes tempójú 
a fejlődés. Minden gyerek akkor is, 
ha közel egykorú nem ugyanabban 
az időben éri el a bizonyos érési sza-
kaszokat.
Gyakran hallott tévhit, hogy keve-
sebb figyelem jut egy-egy korcso-
portra! Azt mondanánk inkább, 
hogy minden korosztály ideje más, 
és más. Lássuk csak egy tanévet. A 
tanév első két hónapja a nagyobbak-
nak a visszaszokás a kisebbeknek a 
beszoktatás időszaka. A figyelmet 
itt természetesen a kisebbek, az új 
gyermekek kapják, egymás megis-
merésére, a bizalom megalapozá-
sára irányul a figyelem. Ebben az 
időszakban nekik van a legnagyobb 
szükségük ránk, támogatásunkra. 
November, december időszaka mi-
kor igazán csoporttá, a közös ün-
nepi készülődéssel, közös élmények 
átélésével igazi csapattá válunk. 
(Egészséghét, Márton napi lámpás 
felvonulás, Adventi készülődés). 
Januártól mikorra a kisebbek már 
mondhatni teljesen be szoktak, for-
dul a figyelem a nagyobbakra, isko-
lába készülőkre. A kisebbek addigra 
beszoktak nyugodtan játszanak, a 

nagyobbakkal pedig képességeikhez 
mérten tevékenykedhetünk. 
Egy másik fontos tény, ami előnyös, 
hogy egy csoportban egyszerre keve-
sebb (csak 8-10) gyerek készül adott 
évben iskolába, így több idő jut az 
egyéni fejlesztésre, az iskolai élethez 
szükséges képességek fejlesztésére. 
Természetesen a kognitív képességek 
fejlesztése mellett, legalább ugyan-
olyan fontos a szociális képességek 
fejlesztése is!
Gyakran előforduló vélemény, hogy 
a nagyok fejlettebb játéka nem tud 
igazán kibontakozni, mert a kiseb-
bek folyton akarva-akaratlanul bele-
zavarnak. Természetesen ezt a hely-
zetet nevezhetnénk hátrányosnak is, 
de ha a másik oldalról nézzük rögtön 
nem is az. Hiszen ezeknek a helyze-
teknek az átélése, kezelése közben a 
nagyobbak szociális képességei fej-
lődnek, pl.: mikor szépen megkérik 
kicsiket, hogy ne zavarják őket, men-
jenek egy kicsit arrébb. Korábban 
említettük már hogy a konfliktus 
helyzetek békés, toleráns rendezésére 
is nagyon jó példa lehet. Tehát ezek 
a helyzetek észrevétlenül teremtőd-
ve támogatják a szociális képességek 
fejlődését. Emellett a kicsik számára 
egy motivációs erő, hogy csatlakoz-
zanak a nagyobbak játékához! 
És itt van még egy megfogalmazott 
probléma a nagyobb gyerekek 
szüleitől, hogy a kicsikre mindig várni 
kell, hiszen nekik minden tovább tart. 
De tegyük fel magunkban a kérdést 
hogy ez miért is baj? Gyermekünk, 
mint „nagy” ebben a szituációban, 
türelmet, elfogadást, ösztönös 
segítségadást, gondoskodást tanul, 
és a még a kicsi is tanul belőle, hiszen 
jó példát lát! Akkor hátrány ez 
vagy előny? Természetesen rengeteg 
más trükkje is van annak, hogy a 
várakozási időt csökkentsük, amit 
mi óvodapedagógusok használunk 
is. Például az udvarról nem kell 
egyszerre bejönnünk, bejöhetnek 
először, kicsit hamarabb a kisebbek, 
és lassabb tempóban öltözhetnek az 
egyik óvodapedagógus, és a dadus-
néni segítségével.
Tény, hogy nehezebb a program-
szervezés! Ezért néha szükséges 
szétválasztani a csoportot. Például 
az évvégi búcsúztatót 30-40 perces 
műsora egy kiscsoportosnak életkori 
sajátosságaiból adódóan kínszenve-

Ki-kitől tanul a Mese óvodában?
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dés lenne! A gyermekek alkalomsze-
rű szétválasztása, különböző csopor-
tokban való foglalkoztatása a vegyes 
csoportban magasnak mondható (25 
fős) csoportlétszám miatt is kellő 
megoldás. Itt szeretnénk megemlí-
teni, hogy az óvodáskorúak vegyes 
csoportszervezésében optimálisabb 
lenen a 15-18 fő!
A leggyakrabban felvetett probléma 
az iskolába készülő, tanköteles gye-
rekek szüleitől hogy gyermekük nem 
tanul eleget vegyes csoportban, le-
marad, mert ott vannak a kicsik és 
visszahúzzák őket! Úgy gondoljuk 
az eddig elhangzott gondolatok erre 
a kérdésre már megadták a választ. 
Kimondható, hogy a vegyes csoport-
szervezés az óvodapedagógust állítja 
egy nehezebb feladat elé! Elsősorban 
jól kell tudnia megszervezni a ta-
nulást, annak tartalmi kérdéseit, az 
ahhoz kapcsolódó módszertant, és 
közben folyamatosan differenciálnia 
kell. Alkalmasnak kell lennie arra, 
hogy hogy többféle folyamatot pár-
huzamosan tudjon irányítani, kezel-
ni. Különböző szintű és nehézségű 
tevékenységre való lehetőségeket kell 
ajánlania, és a gyerekek kedvüktől, 
illetve képességeik szintjétől 
függően szabadon választhatnak 
mibe kapcsolódnak be. Több külön 
szervezett tevékenységre van szükség, 
és arra hogy a napi tevékenységek 

során az óvodapedagógusok minden 
lehetőséget megragadjanak! 
Kedves Szülők, akiknek több kicsi 
gyermeke van otthon, az pontosan 
tudja milyen nehéz egyszerre két-há-
rom gyerekkel foglalkozni, rajzolni, 
színezni, társasozni, és akkor ezt 
most szorozzuk meg még párral, hi-
szen a mi csoportunkba most is 26 
kisgyermek jár!
Mindennapi életünk példáiból jól 
látszik, hogy az óvodában minden 
szituáció megítélése kétpólusú, lehet 
negatív és pozitív is. Tehát ez min-
dig csak attól függ ki milyen hozzá-
állással áll a helyzetekhez, a rosszat 
a hátrányt vagy a jót az előnyt látja 
benne. A gyerekek az anyukák mun-
kába állásával, nagyon korán kisza-
kadnak az otthoni meleg fészekből, 
ezért tartjuk fontosnak a családias 
légkört, hangulatot, gyermekközpon-
tú tevékenységek szervezést, ami a 
vegyes csoport alapjait képezi.
Végezetül szeretnénk megosztani 
Önökkel néhány Mese Ovis szülő vé-
leményét: 
„A kislányom nagycsoportos, így 
három év tapasztalata szól belőlem. 
Mivel több korosztály van egy cso-
portban, több figyelem jut a kezdő 
kiscsoportokra. A nagyok jókedve 
és önállósága is segít a kicsiknek 
véleményem szerint. A kicsik felvi-
dítása némi anyáskodást is ébreszt 

a nagyokban. A foglalkozások úgy 
vannak összeállítva, hogy az minden 
korosztályt fejlesszen. A meseolvasás 
is megosztott, mindenki hallgat ne-
kivalót. A mi csoportunk óvónénije 
abszolút mértékben lekötnek minden 
csoporttagot, ahogy arra szükség 
van. Szerintem új, de jó a vegyes a 
csoport!”
„Nagyobb önállóságot tapasztalunk 
Lilike tevékenységeiben, mely a ve-
gyes csoport pozitív hatásaira vezet-
hető vissza. Sok mindent elleshet a 
tőle 1-2 évvel idősebb csoporttársa-
itól, melyet megpróbál utánozni, ha-
sonló módon viselkedni. A nagyobb 
gyerekek sokszor szeretik a kisebbe-
ket háttérbe szorítani, ami konflik-
tusokhoz vezethet, bár ez idáig nem 
tapasztaltunk ilyet. A gyerek elmon-
dása alapján az idősebbek gyakran 
segítenek neki, ha valamit még nem 
képes egyedül megoldani, valamint 
ismertetik, betartatják a csoportban 
kialakított szabályokat, szokásokat. 
Egyértelműen nőtt a gyerek felelőssé-
gérzete, szívesen jár az óvodába, ami 
azt a visszajelzést adja felénk, hogy 
jól és biztonságban érzi magát neve-
lőivel és csoporttársai között.”

Kecskemétiné Ujvári Hajnalka
Robár Matild Anna
Óvodapedagógusok
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Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. 
Az idei már a harmadik év, hogy a gyerekek részt vehetnek játékos 
képességfejlesztésben, tehetséggondozás keretében. Zeneovi néven, 
heti egy alkalommal működik zenei tehetséggondozó műhely 15 fő-
vel, 5-6 évesek részvételével. A tanköteles korú gyermekek köréből 
beválogatás útján kerülnek ki a zeneovi tagjai. Célunk a zenei ké-
pességek kibontakoztatásán túl, a zenét értő és szerető, egészséges 
lelkű, kulturált boldog emberré nevelés. Heti egy alkalmas foglalko-
zásainkon a zenei képességek fejlesztése, hangszerek megismerése, 
a néptánc motívumok elemeinek elsajátítása kapott kiemelt szere-
pet. Igyekszünk változatossá tenni a foglalkozásokat, ezért is szer-
veztünk külső helyszíni eseményt az idén a gyerekeknek. Éltünk a 
lehetőséggel és részt vettünk a budapesti MÜPA által szervezett 
foglalkozáson. A kulturális intézmény kiemelten fontosnak tartja, 
hogy az elkövetkező nemzedékek koncertlátogatóinak nevelésben 
szerepet vállaljon. Címe: Zenebona - Ne csak hallgasd! Kreatív já-
tékok hangokkal és hangszerekkel. Az előadást az ELTE Tanító és 
Óvóképző Főiskola Karának oktatója tartotta. Nagyon tartalmas, 
interaktív zenei játékos foglalkozáson vehettünk részt. 
A nevelési év zárásaként az elmúlt évhez hasonlóan az idén is 
jelentkeztünk a Pest megyei Óvodások néptánc találkozójára, ami 
most Szigetszentmiklóson lesz megrendezve május13.án. A fellé-
pésen kis táncosaink már a szakkör részére készített ruhákban, 
magyar népviseletben léphetnek színpadra. Nagyon várjuk a na-
pot, amikor megmutathatjuk a szülőknek és a vendégeknek az év 
során tanultakat. 
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NAP a BárkáértEgy
önkéntes összefogás

Bemutatkozik a Pet-Ro Állatvédelem Dunaha-
raszti Facebook csoport, melynek létszáma közel 
1000 fő, ami napról-napra növekszik. 2017  janu-
ár végén alakultunk, azzal a céllal, hogy Dunaha-
raszti területén segítséget nyújtsunk az elkóbo-
rolt, sérült, bántalmazott állatoknak.  Csapatunk 
jelenleg 10 aktív taggal rendelkezik, 4 chipolva-
sóval  a nap bármely szakaszában, rendkívül rö-
vid időn belül a segítségkérés helyszínére tudnak 
sietni. Alakulásunk óta közel 50 bajbajutott ku-
tyán segítettünk, vittünk haza, vagy kerestünk 
nekik gazdát. Chippel nem rendelkező kutyuso-
kat a közösségi oldalon hirdetjük, majd oltva, 
chipelve, ivartalanítva gazdát keresünk nekik, 
amennyiben az eredeti gazda nem jelentkezik. 
 
Ha bajbajutott, kóbor vagy sérült állatot lát-
nak, kérjük Facebookon, a Pet-Ro Állatvédelem 
Dunaharaszti csoportban, vagy telefonon érte-
sítsenek minket, a 06 70 657 63 30 vagy a 
06 30 486 12 46 telefonszámon.

Pacsi mindenkinek! 
Pet-Ro csapat
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Egy tavaszi vasárnap reggelén a Baktay Ervin Gimnázium 
hat diákja rendhagyó módon, két kísérő tanár társaságában 
felkapta a hátizsákot, (természetesen képletesen szólva, tud-
niillik emberméretű és súlyú bőröndöket vonszoltunk ma-
gunk után) és új kalandok után nézett. Lehetőségünk nyílt 
ugyanis, hogy egy tanulmányi úton vegyünk részt. A projekt, 
mely keretein belül utazhattunk az ERASMUS+ nevet vi-
seli, az együttműködő országok: Németország, Görögország, 
Törökország, Spanyolország, Hollandia és természetesen Ma-
gyarország is büszkén képviseltette magát. A program lénye-
ge, hogy az országok megismerjék egymás tanítási szokása-
it, módszereit, és fejlődhessenek ezáltal, tehát tanárainknak 
nem kevés teendőjük akadt. Az októberi németországi utat 
követően most áprilisban Görögország volt a soron, hogy ven-
dégül lássa a delegációkat. 
Így hát rengeteg energiával és lelkesedéssel indultunk útnak. 
A repülő fedélzetén, úgy hiszem, mi voltunk a legizgatottab-
bak, és rengeteget nevettünk, bár azért elejtettünk egy-egy 
bátortalan „mi lesz, ha…” jellegű kérdést, melyek elsősorban 
az idegen nyelven való megszólalásunkra vonatkoztak. Út-
ban a „családjaink” felé tudatosult bennünk leginkább, hogy 
nincs mese, a saját tudásunkra kell hagyatkoznunk. De amint 
megpillantottuk a ránk barátságosan mosolygó fogadócsalá-
dokat, elszállt minden félelmünk és kételyünk. Bár az utazás 
egytől egyig mindnyájunknak felejthetetlen és nevetéssel teli 

élmény volt, de azt azért mindenképp meg kell említeni, hogy 
nem csak vakációra indultunk. Napjaink nem semmittevés-
sel teltek el, a munka és tanulás is szerepelt a napirendünk-
ben. Arról nem is beszélve, hogy az ezt megelőző hónapok, 
a február és a március a felkészülés jegyében teltek, ugyanis 
egy prezentáció formájában kellett országunkat, nyelvünket, 
ismertté vált költőinket bemutatnunk. Az út során nem sok 
olyan perc volt, amikor ne tudtunk volna mit kezdeni ma-
gunkkal, szinte minden az előre megkapott menetrend szerint 
zajlott, és kijelenthetjük, sosem unatkoztunk. Én személy 
szerint a kapott feladatokat nagyon kreatívnak és érdekesnek 
találtam. 
Az első napunkon a megismerkedésen volt a hangsúly kü-
lönböző játékok segítségével, melyek angol, illetve német 
nyelven zajlottak. Nem csak saját fogadódiákunknak, hanem 
más országok diákjainak is bemutatkozhattunk. Sőt, merem 
állítani, a hét végére kevés olyan tanuló volt, akinek legalább 
a nevét ne tudtuk volna.
A feladatok között szerepelt a görög tradicionális tánc el-
sajátítása, ami nem kis tetszést aratott, főként a görög 
nézők körében, akik jót mulattak a csetlés-botlásunkon. 
Viszont nem lehet azt mondani, hogy nem próbálkoz-
tunk, sőt egészen belemelegedtünk. Mindössze egy ké-
résünk volt a végére: csak a zene ne gyorsuljon tovább.  
Egy másik alkalommal színdarabot írtunk kis csoportokban, 
amelyek előadásra is kerültek.  A darabot nem akárhogy kel-
lett színre vinni, mivel egy-egy jellegzetes mondatot a sa-
ját nyelvünkön kellett elmondanunk. Engem lenyűgözött, 
ahogy ugyanazok a szavak más-más nyelven felcsendültek. 
A tevékenységeink között helyet foglalt a görög ábécé megis-
merése, emellett Daedalus és Icarus történetének képregény 
formájában való megjelenítése is. Az Acropolis és a Part-
henon meglátogatása elengedhetetlen programpontja volt a 
hétnek, emellett kirándulást tehettünk Sounionba a Posz-
szeidon-templomhoz, ahol egyszerűen nem tudtunk betel-
ni a tenger látványával. Egy ízben egy ókori görög színház 
megtekintése volt programra tűzve, mely igen jó akusztikával 
volt megáldva és vajon „Mivel mással lehetne ezt letesztelni, 
ha nem a Nemzeti Dal megszólaltatásával.” - gondoltuk.  A 
lehető legmesszebb lévő üléseken foglaltunk helyet és egy di-
áktársunk előadásában hallgattuk a mindenki által jól ismert 
sorokat, sőt, megesküdtünk – hangsúlyozom - egy ókori görög 
színházban, hogy „rabok tovább nem leszünk”.
Ha összegeznem kéne valakinek a hetünket, a következőképp 
tenném: egy hét leforgása alatt új barátságokat kötöttünk, 
más kultúrákat ismertünk meg, tapasztalatokat gyűjtöttünk, 
gyönyörű helyeken jártunk, valamint fontos megemlítenem, 
hogy bár előtte nem sok görög ételt ismertünk, ezen a héten 
viszont társaink helyett is ettünk souvlakit. Mégis a legjobb 
az egészben, hogy a lánnyal, akivel ezeket a feledhetetlen 
napokat töltöttem, a mai napig tartom a kapcsolatot, egy 
barátság van kibontakozóban. Egy dolog biztosan igazolja, 
hogy mennyire jól éreztük magunkat, mégpedig, hogy hét-
fő reggel immáron Magyarországon, az iskolapadban ülve 
egy gondolat motoszkált a fejünkben: „Csak hadd menjünk 
vissza még egy hétre”.  Persze a képek is magukért beszélnek. 

Nagy Tünde, Baktay Ervin Gimnázium, 9.A

A programon az alábbi diákok és tanárok vettek részt:
Krecskó Mariann, Szilágyi Andrea kísérő  tanárok, Dobo-
róczki Piroska 9.A, Nagy Tünde 9.A, Katona Klaudia 9.B, 
Dankó Anna 9.B, Illinger Máté 9.C és Csatári Gábor 9.C 

Athénban jártunk 
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A FOX COMPETITION verseny 2001 óta kerül megren-
dezésre a világon. Iskolánk tanulói 2015 óta vesznek részt 
ezen a komoly múlttal rendelkező megmérettetésen. 
A verseny 1 fordulóból áll, melynek megren-
dezésére a versenyzők iskoláiban kerül sor.  
Tanulóinknak 3 kategóriában 15-30 felelet-vá-
lasztós kérdésre kellett helyesen válaszolniuk.  
A kérdések témakörei: nyelvtan, szókincs, helyesírás, 
kiejtés, kifejezések, a brit és az amerikai kultúra is-
meretelemei, valamint a megrendelt angol nyelvű házi 
olvasmánnyal kapcsolatos kérdések.

Eredményeink az egyes kategóriákban:
BUNNIES kategória: 338 tanulóból:
Németh Ákos 10. helyezett
Flanek Emese  55. helyezett
Gáspár Lili       55. helyezett
DUCKS kategória: 360 tanulóból:      
Mózes Roland  66. helyezett
Hegedüs Andor 93. helyezett
KITTENS kategória: 281 tanulóból:
Schubert Zsófia 11. helyezett
Szabó Réka  25. helyezett
Ágics Barbara 25. helyezett
Csurgai Noémi 25. helyezett
Csaba Janka 25. helyezett
Gárdonyi Lilla 25. helyezet                                              
A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetisé-
gi Általános Iskola a Top 10 iskola kategóriában a 
160 résztvevő intézmény közül a 6. helyen végzett! 
Gratulálok tanulóinknak és a felkészítő angol szakos kollé-
gáknak: Boros Renáta és Gábor-Csicsai Ildikó kolléganőknek!

Hunyadisok a szigetszentmiklósi területi angol - német 
nyelvű vers- és prózamondó versenyen.
Az idei tanévben is meghívást kaptunk a Szigetszentmik-
lósi József Attila Általános Iskola angol-német vers- és 
prózamondó versenyére, amelyre nagy lelkesedéssel készül-
tünk. Iskolánkat az alábbi diákok képviselték:
Diákjaink nagyon szépen szerepeltek. A következő helye-
zéseket érték el: 
4-5. évfolyam nemzetiségi német kategória:     
3. helyezett  Bercsek Blanka 4.a
6- 8. évfolyam nemzetiségi német kategória:    
3. helyezett  Horváth Janka  8.c
 4-5. évfolyam nemzetiségi német kategória:     
különdíj: Maruzsa Anna 5.a

Gratulálunk tanítványainknak, és kollégáinknak! Büszkék 
vagyunk rájuk!  

Vighné Bacsó Mónika  igh.

Nyelvi vetélkedők
Dunaharaszti - 2017. április 13
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Ebben a tanévben első alkalommal 
iskolánk is bekapcsolódott az orszá-
gosan meghirdetett Digitális Témahét 
programjába. Már hetekkel korábban 
elkezdtünk tervezgetni, melyik peda-
gógus melyik osztállyal/csoporttal, mi-
lyen digitális eszközt tudna az órán/
foglalkozáson bevetni. 
A gyerekek és pedagógusaik beszámo-
lóiból kiderült, hogy a Digitális Téma-
héten nagyon sok tanuló kibontakoz-
tathatta tehetségét, és olyan tanulók 
is előtérbe kerülhettek, akik a hétköz-
napokban esetleg magatartás- és/vagy 
viselkedészavarral küzdenek.
A gyerekek érdekesebbnél érdekesebb 
órákon vehettek részt, ezen a héten a 
digitális eszközökön, a „kütyük”-ön, az 
online videókon, a LEGO-robotokon 
volt a hangsúly, de persze a komoly té-
mák is előkerültek.
A 3.b osztály úgynevezett csoportfor-
gós matematika órán vehetett részt 
Lents Szilvi és Juhász Betti néni veze-
tésével. Bevittek a matematika órára 
7 darab laptopot, 4-5 fős csoportokat 
alkottak, és laptopról laptopra vándo-
rolva az Okosdoboz (www.okosdoboz.
hu) webes alkalmazás segítségével ér-
dekesebbnél érdekesebb matematika 
feladatokat oldottak meg. Nagy volt az 
öröm, amikor a gép sikert jelzett!
Ezen a héten az 5. osztályoknak is 
igencsak kijutott a jóból. Sulibankoz-
tak (www.sulibank.hu) éjjel-nappal, az 
osztályfőnöki órán vadászták a „lájk”-

okat a Saferinternet Magyarország 
által ingyenesen felajánlott 5 darab, 
az internetbiztonságot oktató társas-
játékkal („Lájkvadász”), német órán 
Komáromi Kati néni segítségével a 
Balázs-Diák által felajánlott iDoctum 
programmal oldották a német nyelvi 
fejtörőket, Niki nénivel pedig termé-
szetismeret órán az égi kísérőket és a 
Holdat tanulmányozták a Mozabook 
3D alkalmazásával. 
A 6.a osztályban Turzó Mariann néni 
előzetes instrukciói alapján 3 diák egy 
prezentáció formájában dolgozta fel 
Fazekas Mihály munkásságát, amelyet 
irodalom órán kiselőadás formájában 
mutattak be osztálytársaiknak.
A 7.b osztály történelem órán Kalte-
necker Edina nénivel Mozabook térkép 
segítségével tanulmányozták a két vi-
lágháború közötti Európa változását, 
míg Marosi Márta nénivel nyelvtan 
órán határozós szerkezeteket gyakorol-
tak számítógép segítségével.
A legkomolyabb feladatok a nyolca-
dikosokra vártak, ugyanis nekik már 
nemcsak feladatokat kellett megoldani 
a különböző tantárgyi órákon, hanem 
az aktuális történelem tananyaggal 
kapcsolatban, a tanult ismereteket fel-
használva Weinber Edina néni segítsé-
gével csoportokban dolgozva önállóan 
feladatokat/feladatlapokat is kellett 
készíteni a Redmenta (www.redmenta.
com) online feladatlap készítő segítsé-
gével. A csapatok munkáit, az elkészült 
feladatokat közösen megnézték, majd 
bekerültek egy közös feladatbankba, 
így a későbbiekben is hasznát vehetik 
majd a tananyag gyakorlásánál. 
A nyolcadikosok „pihenésképpen” pár 
fizikai számításos feladatot is megold-
hattak a Redmenta program segítsé-
gével, és bár a feladatokat nem nekik 
kellett kitalálni, az elméjüket igencsak 

megtornáztatta a sok jel, mértékegy-
ség, képlet. 
A nyolcadikosokra még egy érdekes 
projekt várt. Vásárhelyi Gabi néni és 
Bakó Péter bácsi ötlete alapján a nyol-
cadik osztályokban a földrajz (térké-
pészeti ismeretek) és az informatika 
tantárgy összekapcsolódott. Az iskola 
2. emeleti ablakaiból látható jelentő-
sebb objektumokat megfigyelték (pl. 
százhalombattai erőmű), a Google 
Térkép segítségével azok koordinátáit 
beazonosították, majd az interneten 
képeket és információkat gyűjtöttek 
róluk. Ugyanezekhez az objektumok-
hoz útvonaltervet készítettek. Végül az 
elkészült anyagokat összegyűjtötték, 
és mindkét osztályban 1-1 színvonalas 
prezentációt raktak össze. 
Persze a vidámság sem maradt el a 
héten. Szabó Rita néni ugyanis a 6-8. 
osztályokban az erkölcstan órákon be-
dobta a gyerekeket rendkívül foglalkoz-
tató témát, a youteberek jelenlétét a 
kibervilágban. No itt aztán volt min-
den, mi szem szájnak ingere. A gyere-
kek megmutathatták a kedvenc Youtu-
be-csatornájukat, tele vicces videókkal, 
volt is nagy nevetés. 
Mivel az iskolában több tanulónak van 
saját youtube csatornája, a legérde-
kesebb mégiscsak az volt, amikor az 
osztálytársak videói kerültek terítékre. 
A megtekintett videókat csoportmun-
kában elemezhették különféle szem-
pontok szerint. Amikor pedig elfogytak 
a kedvenc videók és az osztálytársak 
filmjeit is megbeszélték, Rita néni 
megmutatott a gyerekeknek pár igazi 
profi youtuber által készített videót, 
kiemelve azokat a pontokat, amelyek 
egy videót az érdekesség és vidámság 
mellett értékközvetítővé tesznek. 
A napköziben ugyancsak a digitális 
eszközöké voltak a délutánok. Mind a 
délutáni tanulás során, mind a szaba-
didő sávban használták a laptopokat. 
A tananyaghoz kapcsolódóan képeket 
kerestek, mesefilmeket nézve pihentek 
egy kicsit. 
És ha már digitális és témahét, akkor 
Informatikai Találkozó. Iskolánk ha-
gyományosan minden tanévben meg-
rendezi a város iskolái között ezt az 
eseményt, idén ezt a programot stíl-
szerűen a Digitális Témahét kereteibe 
illesztettük be. 
A Találkozó során a városunk három 
általános iskolájából érkeztek 6. 7. és 
8. osztályos diákok, és elhozhatták azt 
az informatikai produktumot, amelyet 
önállóan készítettek és a saját ötletei-
ken alapszik. 

Digitális Témahét a Kőrösiben
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Az idei év slágere egyértelműen az ún 
Lego robot volt, mindhárom iskolából 
érkezett 1-1 példány. A legérdekesebb 
közülük egy olyan hatodik osztályos 
tanuló (Mehlhoffer Tivadar II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola) által 
programozott Lego-robot volt, amely 
színfelismerő szenzor segítségével egy 
összekevert Rubik-kockát színhelyesen 
kirakott. 
Megismerhettünk egy ugyancsak 6. 
osztályos tanuló által Visual Basic-ben 
kódolt „banki szoftvert” (Kovács Do-
monkos II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola), amely képes volt a felvett 
hitel, THM, futamidő függvényében 
törlesztőrészletet számolni, illetve kü-
lönböző bankok ajánlatait összehason-
lítani. 
De láthattunk igényesen, önállóan for-
gatott és különböző vágási technikával 
megvágott videót Budapestről (Herceg 
Tamás 6. osztályos tanuló Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola), és egy 
gyönyörűen elkészített (rengeteg elké-
szítési munkaórát igénylő) történelmi 
témájú honlapot (http://magicalhis-

tory.honlapom.weblapszerkeszto.hu), 
Pauló Lili 8. osztályos tanuló (Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola)„ keze 
nyomán”. 
A találkozó célja a jutalmazás volt. 
Minden megjelenő kisdiák jutalommal 
térhetett haza. Értékeltük a kreativi-
tást, az igényes munkát, a tudomá-
nyosságot, az előadásmódot, a befekte-
tett munkaórák számát.

Az eredmények:
Nagyon elfáradtunk a hét során, de ez 
a fáradtság elégedett fáradtság, hiszen 
rengeteg gyereket megmozgattunk, 
miközben a különböző szakos pedagó-
gusok is összefogtak a hét sikere érde-
kében.

Elek Márta a témahét koordinátora
Bakó Péter

2017. márc. 16-án tartottuk meg iskolánkban a 
hagyományos iskolai angol versmondó versenyünket, közel 
40 tanuló részvételével. A területi versenyre továbbjutók 
közül Kovács Domonkos I. helyezést ért el a 6. osztályosok 
között, Balogh Rebeka 7. osztályos tanulónk versmondását 
pedig különdíjjal jutalmazta a szigetszentmiklósi zsűri.
Tanulóink nem csak a versmondásban, de az angol nyelvtani 
feladatok megoldásában is örömüket lelik. 

A Titok országos angol nyelvi tesztverseny országos döntőjébe 
a következő tanulók jutottak be: Gavlik Anna 5.a, Stósz Máté 
5. b, Kovács Domonkos 6. a, Berron Olivér és Vajai Ákos 7. b.
Öt ötödikes csapat nevezett be a Spring in the English 
speaking countries országismereti versenyre. 
A szintén nyelvtani jellegű feladatokat tartalmazó Litterátum  
angol nyelvi verseny is népszerű gyermekeink körében. 
5-6. osztályos tanulóink pedig ezév júniusában is 
megméretik magukat  a Cambridge  Young Learners 
nyelvvizsga Movers ill. Flyers fokozatán.   

Jakus Ilona II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.

Versek angolul

Április 3-án a 
„Körzet legügyesebb csapata „
vetélkedőn vettünk részt Sziget-
halmon Gavlik Anna, Simon La-
ura (5.a) és Kun Norbert, Kovács 
Domonkos (6.a) részvételével.
A verseny nem a törzsanyagra épült, 
hanem a gyerekek általános tájéko-
zottságára, kreativitására, együtt-
működésére volt kíváncsi. Menetle-
véllel a kezükben mentek állomásról 
állomásra, ahol matematikai, infor-

matikai, csillagászati, növény- és 
állatismereti, környezetvédelmi tájé-
kozottságukról kellett számot adni. 
A versenyt a csasztuskák előadása 
zárta, amelyen a Boci, boci tarká-
tól a rappelésig minden előfordult. 
A vidám délután megkoronázása az 
első hely elérése volt, amelyet az ok-
levél mellett egyéb jutalmakkal is 
díjaztak. Legnagyobb sikere pedig 
a vándororoszlánnak volt, amelyet 
jövőre vissza kell vinni, és ha lehet, 
újból elhozni.

Vetélkedő
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Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016

Az ENSZ 1993-ban márc. 22-ét jelölte ki e jeles nap dátu-
maként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjá-
ba kerüljön ez a természetes kincs. A jövő generációjának 
is meg kell tanulnia, miért nevezzük kincsnek a tiszta vizet. 
Ha nincs tiszta víz, akkor nincs víz. Ha nincs víz, nincs 
élet. Éppen ezért 2017-ben a világnap szlogenje a „Szeny-
nyvizek? Tiszta vizet! „lett. Mi is erre építettük progra-
munkat.
Az 5. osztályos tanulók a Dunaharaszti Szennyvíztisztító 
telepre bicikliztek el, és betekintést nyertek a szennyvizek 
tisztítási folyamatába. 
Esztergomba mentek a hatodikosok, a Duna Múzeumba, 
ahol már a bejáratnál egy emeletes aquamobil pecsételte 
le a jegyeket. A gyerekek kedvenc termében egy hatalmas 
vízi terepasztal van, ahol játékos formában ismerkedtek 
meg a vízzel kapcsolatos fizikai törvényszerűségekkel, az 
örvénnyel, a zsiliprendszerekkel.
Az Ócsai Tájvédelmi körzetben, amely a Duna-Tisza köze 
hajdani kiterjedt lápterületének egyik ékes maradványfolt-
ja, barangoltak a hetedikesek. Ellátogattak a Madárvártá-
ra is, ahol a madárgyűrűzés tudományát figyelhették meg.

A legnagyobbak a Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen 
jártak, amely a legkorszerűbb és legkörnyezetkímélőbb 
technológiával működik. Pestlőrinc, Kispest, Erzsébet és 
Soroksár kb. 300.000 lakosának szennyvizét fogadja és 
tisztítja folyamatosan. Hazafelé az utat gyalogolva tették 
meg, csatlakozva a „Gyalogolj a vízért!”programhoz, ame-
lyet az együttérzés kifejezése hívott életre. Felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a fejlődő országokban a nők és lányok 
naponta nagyjából 6 km-t gyalogolnak a vízért.

Takácsné Mezei Erzsébet

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz 
nem beteg. 
Nem őrizni kell, mert nem rab. 
Hagyományaink csak akkor marad-
hatnak meg, ha megéljük őket!” 
Sebő Ferenc

Március 23-án ünneplőben, tanköny-
vek nélkül érkezett minden diákunk 
iskolába. Alsós, felsős rákóczis számá-
ra ez a nap sok izgalmat tartogatott. 
Színjátszóink az első két órában No-
émi néni segítségével, nagy sikerrel 
idézték fel II. Rákóczi Ferenc szám-
űzetésének éveit a József Attila Műve-
lődési Házban. Mikes Kelemen Török-
országi leveleit korabeli dallamokkal 
kiegészítve mutatták be a száműzöt-
tek mindennapjait. A felsős osztályok 
Éva néni irányításával képes prezen-
tációkkal ismertették meg Rákóczi 
életútját.
A nagyszerű hangulatot tovább fokoz-
tuk versenyeinek ünnepélyes díjátadó-
jával. A Rákóczi tanulmányi verseny 
a felső tagozatban minden diákot 
megmozgatott az elmúlt hetekben. 
Évfolyamonként több tantárgyból is 
összemérték tudásukat tanulóink. A 
legjobbak emlékplakettet vehettek 
át. Természetismeretből KECSMÁR 
JÓZSEF, KOVÁCS DOMONKOS, 
biológiából BERECZ BIANKA, INÁN-
CSI KRISTÓF, földrajzból BERRON 
OLIVÉR, NYÍRI ISTVÁN, kémiából 

BERECZ BIANKA, SZŰCS PÉTER, 
fizikából BERRON OLIVÉR, LUKÁ-
CSI ANDRÁS, történelemből PAPP 
NOÉMI, DÉKÁNY BARNABÁS, 
MÓRA VIRÁG, INÁNCSI KRISTÓF, 
matematikából PAPP NOÉMI, KO-
VÁCS DOMONKOS, MÁRKUS BO-
TOND, LUKÁCSI ANDRÁS lett a jók 
közül a legjobb. Az iskolába visszatérve 
lekerültek a nyakkendők, lazítottunk 
a felszerelésen, és az ünneplés helyét 
átvette a szórakozás. Az alsósok osz-
tályról osztályra járva játékos felada-
tokban vehettek részt, többek között 
volt memóriajáték, tánc, kincskeresés, 
számítógépes játék, zenehallgatás. A 
felsősök „időutaztak”. Rákóczi korát 
elevenítettük fel a „Gyűjtsd és költsd a 
polturát” program keretében.
Kilenc játékos helyszínen kaptak az 
elvégzett feladatokért fizetségül a ko-
rabeli pénzből, illetve költhették el 
vagyonukat. Kati néninél zenefelis-
meréssel, Dalma és Judit néninél a 
tinikvízzel, a számítógépes teremben 
online honfoglaló játékkal gyűjthettek 
az élelmesek pénzt. Egy másik hely-
színen szerencsére azok sem maradtak 
játéklehetőség nélkül, akik a hagyomá-
nyos, asztali társasjátékokat kedvelik. 
A tornateremben Laci bácsi ügyességi 
játékokkal várta az érdeklődőket. Itt 
végre szabadon mehetett a bottle flip, 
és hangosan szurkolhattunk a mocsár-
járóknak. Képkirakóval és keresztrejt-

vénnyel várta Márta és Veronika néni a 
gyerekeket; és kreativitásban sem volt 
hiány, Nóra néni origami feladatok-
kal készült. Ha valaki végigjárta eze-
ket a helyszíneket, akkor teli zsebbel 
indulhatott a Rákóczi fogadóba, ahol 
korabeli finomságokat kóstolhatott. A 
fejedelem kedvenc süteménye mellett 
korianderes húsgombóccal és bodza-
szörppel is kedveskedett vendégeinek 
Zsuzsa néni és Ági néni. Reni néninél, 
a teaházban költeni és gyűjteni is lehe-
tett a polturát: 10-15 féle tea kóstol-
gatása közben teakvízt tölthettek ki a 
vállalkozó szelleműek. Akinek még ezt 
követően is dagadt a pénztárcája, az 
emléktárgyakra költhette megmaradt 
pénzét az ajándék shopban.
A milliónyi élmény mellett csodás tár-
gyi emlékeink is maradtak erről a nap-
ról, hiszen több Rákóczit és korát idéző 
pályamű került kiállításra iskolánkban. 
Röviden: MI MEGÉLTÜK!

Ledneczki Renáta

Rákóczi nap 2017

A Víz Világnapja 2017 
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Igen! Igeeeen? IGEN!

Gyakran kérdezik tőlünk, hogy mennyire valós veszély most 
Dunaharaszti környékén a kullancsinvázió?
Sajnos senkit sem tudok bíztatni, mert az egyre szaporodó 
kullancsállomány tényleges veszélyt jelent kedvenceink és 
családtagjaink számára. Már 10-15 éve megfigyelhető, hogy 
a globális felmelegedéssel párhuzamosan a kullancsok dél-
ről észak felé terjedése megállíthatatlan. Érdekes volt, hogy 
eleinte inkább a Duna keleti partján jelentek meg nagyobb 
számban, ez vélhetően a vadállatok és madarak vándorlásá-
nak volt köszönhető. Mára gyakorlatilag minden erdős-mezős 
területen, és sajnos a kertes házak többségében megjelentek. 
2008 óta már nem forgalmazzák Magyarországon azt a per-
metező szert, ami korábban hatásosan elpusztította a kullan-
csokat, így a permetezés hiánya is elősegíti a terjedésüket. 
De nézzük csak, miért is kell oda figyelnünk a kullancsokra? 
Alapvetően egy vérszívó parazita életmódú rovarról van szó, 
aminek szinte nincs is természetes ellensége. Semelyik madár, 
állat, rovar nem eszik szívesen kullancsot. Önmagában a kul-
lancs csípése és vérszívása nem okoz különösebb problémát, 
persze undorító és fájdalmas, de nem ez a probléma, hanem 
az, hogy a vérszívás során, mintegy közvetítőként, különböző 
vírusokat, baktériumokat és egyéb kórokozókat juttat a szer-
vezetbe. Kutatók folyamatosan vitáznak arról, hogy milyen 
gyakori a fertőzést hordozó kullancs előfordulása, de átlagban 
azt mondhatjuk, hogy minden 20. kullancs fertőzött. 
Macskák esetében szerencsére csak enyhe vírusos náthaszerű 
betegséget szoktunk látni, náluk sok kullancs esetén inkább a 
vérszegénység okoz panaszt. 
Kutyák azok, akik kifejezetten érintettek a kullancs témá-
ban: a Babesia kórokozója súlyos vérszegénység mellett máj, 
vese és csontvelő elégtelenséget okozhat, és a Babesia a legy-
gyakoribb kullancs által terjesztett kutyabetegség. Ha nincs 
időben megkezdve a kezelés, akkor sajnos végzetes is lehet. 
A Lyme – kór szerencsére sokkal ritkább, viszont alattomo-
sabb. Gyakran csak a csípés utáni 3-5 hónapban jönnek elő 
az enyhe tünetek, s ha nincs időben diagnosztizálva, akkor 
szívbelhártya, ízület, vagy vesegyulladást okozhat. Az idült 
Lyme – kór gyógyítása néhány esetben sikertelen. A vírusos 
kullancs encephalitis szerencsére még ritkább, a kutyusnál 
bénulásos tüneteket okoz, és egyelőre nincs specifikus ellen-

szere, de kitartó kezeléssel az állatok nagy részét meg lehet 
gyógyítani. 
Mit tehet a gazdi? Akinek nagyobb telke, kertje van, az ren-
delhet kullancs elleni permetezést, mert az ezzel foglalkozó 
cégek külföldről többnyire tudnak importálni megfelelő készít-
ményeket. A leghatékonyabb védekezés a prevenció, a megelő-
zés. Macskák és kutyák esetében is már számtalan készítmény 
elérhető: vannak nyakörvek, tabletták, „spot on” cseppek, és 
különböző sprayk, lemosó készítmények. Nagyon nehéz meg-
mondani, hogy melyik a legjobb, mert a választásnál számta-
lan szempontot kell figyelembe venni. Nem az ár az elsődleges, 
mert gyakran az olcsóbb készítmény gyengébb védettséget biz-
tosít. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy az állatok egyedi kü-
lönbségei is befolyásolják a készítmények hatásosságát. A bőr, 
szőrzet állapota, a faggyú minősége, a fürdetések vagy úszta-
tások gyakorisága mind befolyásolják, hogy ki melyiket sze-
reti használni. Az is előfordult, hogy ami az egyik kutyusnak 
tökéletesen beválik, az a másiknak egyáltalán nem hatékony. 
Nyakörveknél előfordulhat az is, hogy a kutyus a sok játék és 
ugrálás közben egyszerűen elveszíti, s így már nem lesz töb-
bet védett. Én személy szerint most a tablettás kullancs elleni 
gyógyszereket használom, ez kifejezetten hatékony, és egyszerű 
módja a védekezésnek. Lyme-kór ellen pedig létezik megelőző 
védőoltás (vakcina). Kifejezetten ajánlott azoknak, akik sokat 
járnak erdőbe, kirándulni, vadászni a  kutyussal. 

Dr. Sükösd László

Valóban rettegni kell a kullancsoktól?

A Dunaharaszti Nőegylet kellemes, 
vidám hangulatú főzőversenyre 
invitál minden főzni szerető 
baráti társaságot, egyesületet. 
Hagyományos, illetve tájjellegű 
bográcsban elkészíthető ételekkel 
lehet részt venni.
A verseny időpontja:
2017. május 20. szombat 9.00 óra.
Helyszín: Nomád Camping a  
Duna-parton
Nevezés: Helyszínen e-mailben vagy 
telefonon 
(a tűzrakó helyet, a tűzifát, a 

munkaasztalt és ülőalkalmatosságot 
biztosítjuk)

További információk:
Kaltenecker Zsuzsanna 
2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u. 16. 
Telefon: 06/70 614-3793
e-mail: zsuzsafolti@citromail.hu

Szeretettel várunk mindenkit!

A Dunaharaszti Nőegylet

BARÁTI Bogrács Parti!
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A VAGABOND KORZÓ 
idén , június 3.-án , szombaton délutántól ismét 
felpezsdíti városunk életét !

9 helyszínen , negyven-egynéhány produkció mutatkozik be, 
bizonyítván a hangok , színek , ízek varázslatos mivoltát.

Szerencsére mind a művészek , mind a közönség köreiben évről évre népszerűbb ez a 
néhány órányi „séta”. A várható érdeklődés miatt , idén is le lesz zárva a Baktay tér és 
az Erzsébet utca egy-egy része ,  amiért is az érintett lakosok megértését eme helyen 
is köszönjük !

Külön köszönet jár a VAGABOND KORZÓ támogatóinak , akik ez évben is mellénk 
álltak és lehetőségükhöz mérten kavicsonként , kövenként , sziklánként emelték le 
vállainkról a megrendezés görgetegét ! Megtisztelő érezni a felénk áradó bizalmat , 
olvasni a bíztató leveleket , beszélgetni a várva várt hangulatokról !

Kedves olvasó ! Ezt a cikket NEM kell megőrizni ! NEM kell kivágni !

A VAGABOND KORZÓ MINDENKIÉ !!!

Akikre lehet számítani : PIRAMIS • MARLBORO MAN • SUHAJ-

DA • BLUE DANUBE BLUEGRASS BAND • ROSE&VOICE • FOR-

SALEN-DUO • TARO • ZACCUSTIC • MOJO WORKINGS • JU-

HÁSZGÁBOR-NAGY ÁDÁM • RENAISSANCE • WALL STREET 

• WINE&COKE • SEAuATGRANDMA • ACCOUSTIC GALLERY • 

LEHŐCZésTANÍTVÁNYAI • FÓRIS SZILÁRD • PLESZKÁN ÉCS-

KA-RATKÓCZI HUBA • CockLers • CHUCK BERRY TRIBUTE • FE-

KETE JENŐ • HOSS WILLIAMS GRAVE • LOCAL BEAT • NAPKŐ 

PROJECT • PAPP ERNŐ • BLUES RÁDIÓ BP. • MÓRA ERZSI-GÁL 

GABI • INFUSION • HANG-SZÍN PERFORMANCE • BLUESrUT • 

ENJOY • CHERWOOD • LAZY TWINS • JOE COCKER COVER-

BAND • FOR GOOD • BRAVO JOHHNIE • S-MODELL JOIN...stb

További információk: facebook és a www.vagabondkorzo.hu

Dunaharaszti, Fő út 250.-
ben működő könyvelőiro-
dánkba, könyvelői munka-
körbe keresünk közgazdászt 
vagy mérlegképes könyvelőt.
Jelentkezés önéletrajz megkül-
désével a: maria.sandor@adore-
form.hu email címen.

Taksonyi telephelyre keresünk 
azonnali kezdéssel segédmunkáso-
kat. Targonca jogosítvány előnyt 
jelent. Versenyképes munkabért 
biztosítunk!
Jelentkezés: okofuel@gmail.com 
e-mail címen illetve telefonon 
06 70 426-3596 lehetséges.

DUNAHARASZTI HÍREK
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A Város Önkormányzata szervezésében ingyenes lakossági veszélyeshulladék gyűjtésre kerül sor.
Begyűjtés helyszíne: városi piac (Temető utca felőli vége)
A gyűjtés során leadható elektromos és elektronikai berendezések: háztartási nagygépek, 
háztartási kisgépek, információs és távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai 
cikkek, elektromos és elektronikai barkácsgépek, szerszámok, játékok, szabadidős 
és sportfelszerelések, ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök, adagoló automaták, 
rádiótelefon készülékek.
A gyűjtés során leadható egyéb hulladék: gumiabroncsok, savas akkumulátorok, 
fáradtolaj, használt étolaj, olajos flakonok, a háztartásokban használt festékek és hígítók, 
fakonzerváló szerek, korrózióvédő anyagok, háztartási tisztítószerek és vegyszerek, 
különböző gyógyszerek, kozmetikumok, száraz- és gombelemek, fotóvegyszerek, 
higanytartalmú hulladékok (pl. rossz hőmérők, fénycsövek), növényvédőszerek és 
irtószerek, valamint mindezen anyagok göngyölegei.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyűjtés háztartási mennyiségre vonatkozik (néhány 
darab, -liter stb.), a több éve felgyülemlett nagy mennyiségű veszélyeshulladék, illetve 
veszélyeshulladéknak nem minősülő (bútor, lom, építési törmeléket stb.) hulladékot nem 
áll módunkban átvenni.
Hulladék leadására kizárólag dunaharaszti lakosoknak van lehetőségük, melyet 
lakcímkártyával kell igazolni.
A gyűjtés rendőrségi felügyelet mellett történik és a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 
munkatársai ellenőrzik a leadott hulladék fajtáját, mennyiségét. 

VESZÉLYESHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ DUNAHARASZTIN
2017. május 27-én (szombaton) 14 h-tól-18 h-ig

2017. március hónapban 
elhunytak neve és életkora:
Árvai  Jánosné    élt 68 évet

Fábián Sándorné  élt 55 évet

Faddi István   élt 80 évet

Farkas Ildikó   élt 73 évet

Frankovics András  élt 77 évet

Fülöp József   élt 70 évet

Gubanek Rosa   élt 83 évet

Horváth József   élt 67 évet

id Ficsór Győző   élt 75 évet

Jenei Miklósné   élt 64 évet

Kovács Zoltán   élt 67 évet

Kreisz Józsefné  élt 69 évet

Losonczi János   élt 86 évet

Mayer Ferenc   élt 55 évet

Schreiner András  élt 59 évet

Szakács Sándorné  élt 76 évet

Szepesi József   élt 63 évet

Szűcs János   élt 66 évet

Vincze Mária Magdolna 

   élt 83 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Szent Erzsébet Karitász

Ruhaosztásra és átvételre
várjuk az érdeklődőket május 5-én 
és 19-én (pénteki napokon) 16.30-
18 óráig a Fő út 73. szám alatti 
karitász-boltban (a Szent István 
Főplébánia mellett). Az elvitt ru-
haneműért szerény összeget elfoga-
dunk. 
Aki lelki segítséget vagy imát kér, 
lehetősége van jelezni ezekben az 
időpontokban a helyszínen a kari-
tász-önkénteseknek, mert Isten sze-
retetét is szeretnénk közvetíteni. Az 
érdeklődőket szeretettel és nagy vá-
lasztékkal várjuk! 

Meghívó Idősek Napjára 

2017. május 14-én 15 órától ün-
nepeljük az időseket a Fő úti Szent 
István Plébániatemplomban. Az ün-
nepségre és az azt követő uzsonnára 
szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
Aki nem tud gyalog eljönni, kérjük, 
iratkozzon fel a sekrestyéseknél, és 
kocsival elhozzuk a rendezvényre. 

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. márciusi újszülöttek

Kovács Nimród  03. 01.
Farkas Zorka  03. 03.
Végvári Milán  03. 03.
Bráda Bulcsú  03. 07.
Sárközi Béla Tibor 03. 07.
Lemes Alexander János   
   03. 08.
Borsos Máté Medox   
   03. 09.
Jákli Sára  03. 10.
Lemes Kristóf  03. 10.
Koncz Olivér  03. 14.
Hommer Máté  03. 16.
Horváth Márk  03. 17.
Kiss Péter Tamás 03. 21.
Oláh Sándor Zoltán 03. 21.
Varga Nóra  03. 23.
Papp Glafira  03. 27.
Harangozó Roland 03. 29.
Kocsis Levente  03. 29.
Janzsó Janka Málna
   03. 30.
Szabó Liliána  03. 30.

Közélet
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Utánpótlás karate bajnokság gyere-
keknek 2017. május 20.-án a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola ad 
otthon a hagyományszerűen évente 
több alkalommal megrendezésre kerü-
lő Happy Kids Kupa versenysorozat 
legújabb állomásának.
A dunaharaszti goju-ryu karatékák 
izgatottan várják, hogy iskolájukban, 
„hazai pályán” versenyezhessenek és 
álljanak tatamira, majd a dobogó le-
hető legmagasabb fokára.
A Dunaharaszti Goju-Ryu Karate 
Sportegyesület 2001 óta tevékenyke-
dik a városban, és tart karate edzé-
seket minden korosztály számára, de 

most először rendez versenyt Dunaha-
rasztiban.

Sok szeretettel meghívjuk a kedves ér-
deklődőket, családtagokat, barátokat, 
hogy együtt izguljanak a versenyzők-
kel és hogy minél többen szurkolja-
nak legfiatalabb, leglelkesebb kis ka-
ratésoknak.
Várunk oda minden érdeklődőt, má-
jus 20-án, szombati napon a Kőrösi 
Iskola tornacsarnokába. Megnyitó 
reggel 9:30-kor, majd a 4-5 éves apró-
ságok versenyszámai nyitják a prog-
ramot. 

Bakosné Valkai Márta edző, 
Dunaharaszti Goju-Ryu KSE

Happy Kids Kupa a Kőrösi iskolában
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avagy Juvétsi me Lachaniká és Keftedákia

Valamikor a 80-as évek közepén ismét görögországi nyaralást 
terveztünk, ez alkalommal egy szigetre. Választásunk a 
Görögország nyugati felén található Kefaloniára esett. 
Odüsszeusz szigetét, Ithakát elhagyva egy kis kikötővárosba, 
Sami-ba érkeztünk. Itt a kikötőben ettünk először zöldséges 
rizstésztát húsgombóccal. A görögök Kritharáki-nak 
nevezik azt a tésztát, amit első ránézésre rizsnek tartanánk. 
Korábbi utazásaim során hasztalan próbálkoztam ilyen 
rizsformájú tésztából készült ételt rendelni, legtöbbször 
rizst kaptunk, illetve egyszer zöldborsóként értelmezték a 
kérésünket. 
Most azonban térjünk vissza a szigethez. Az útikönyv 
különleges látványosságokat ígért: feneketlen tavat, 
ingóköveket a tengerparton és egy érdekes vendégekkel teli, 
olcsó szállodát. Nos, az olcsó szálloda időközben méregdrága 
szálláshellyé vált (úgy sejtem, a javaslat valamikor a hatvanas 
években, a hippi korszak közepén lehetett helytálló). A 
homokos, hepehupás úton egy órát utaztunk, míg végre 
megtaláltuk a feneketlen tavat, ami kétméteres kerítéssel 
volt körülzárva. A görögök, gondolom, betegre röhögték 
magukat, amikor megjelentünk ott a strandfelszereléssel. 
Bár az egész partot bejártuk, ingóköveknek nyomát sem 
leltük. A csalódások ellenére remekül éreztük magunkat a 
szigeten, és még némi izgalomban is részünk volt. Ugyanis 
amikor visszaértünk a kempingbe, pokoli vízmennyiséget 
ránk zúdító, orkánszerű vihar tört a szigetre. Ilyen vihart 
soha nem éltem át. A mindössze négyméternyi úton az 
autótól az étteremig, bőrig áztunk. Mintha dézsából 
öntenék, szoktuk mondani, de itt valóban dézsából locsolta 
ránk valaki a vizet. Az étteremben persze azonnal elment az 
áram, így gyertyafény mellett, retsinát és ouso-t iszogatva 
vártuk ki az ítéletidő végét. Az egész kempinget elöntötte 
a víz, de nekünk szerencsénk volt, egyedül a mi sátrunk 
maradt szárazon, egy dombocska tetején.  
Lássuk most már ezt a könnyen elkészíthető, fantasztikus 
ízű fogást.

Zöldséges rizstészta
Egy aprón felkockázott hagymát és két vékonyan felszeletelt 
fokhagymát olívaolajon megpárolok. Három lehéjazott, 
kockára vágott paradicsomot, egy-két ág, vékonyra szeletelt 
halványító zellert, egy finoman felkockázott, piros kaliforniai 
paprikát adok hozzá, ízlés szerint sózom és borsozom, majd 
miután visszavettem a hőfokot, öt percig párolom. Ezután 
hozzákeverek egy csomag (500 g) rizsformájú tésztát 
(kritharáki) és az egészet egy magas peremű sütőformába 
töltöm, felöntöm forró vízzel, (épphogy ellepje), átkeverem, 
majd egy órára a 180 fokos sütőbe teszem. Röviddel a sütési 
idő lejárta előtt rámorzsolok 20 dkg juhsajtot, ráteszem a 
húsgombócokat (keftédes), és még néhány percig sütöm.
Húsgombócok (keftédes)
40 dkg hagymát pépesítek a mixerben, megsózom, hogy 
levet eresszen, majd jól kinyomkodom, csakúgy, mint négy 
szelet, vízben áztatott kenyeret. Ehhez egy kiló darált 
marhahúst, 4 evőkanál olívaolajt, 3 evőkanálnyi finomra 
vágott mentalevelet, egy evőkanál ecetet, egy teáskanál 
oregánót, sót és borsot adok, jól átkeverem és lefedve két 
órán keresztül a hűtőben pihentetem. Kis gombócokat 
formálok a masszából, ezeket lisztben megforgatom, és 
olajon hirtelen megsütöm.

Schwarz Volker

Vihar Kefalonia felett,
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2015 őszén kezdtük el a cserkészfoglalkozásokat az újjá szer-
vezett 647.-es számú Tomori Pál Cserkészcsapatnál. Senki 
nem fogadott volna rá, hogy sikerülni fog. Fontos döntés volt 
saját életcélom megvalósulását tekintve, közösségeik építésé-
nek lehetőségét keresve, úgy hogy annak minőségét tudatosan 
tudjam befolyásolni. Ezzel együtt a cselekedeteimért vállalt 
felelősséggel, belső harmóniám megtartásával.
Egy cserkészparancsnoknak meg kell tartania a testi és lelki 
tisztaságát és mind azt el kell vetni előző életéből, amely e 
kívánalomnak nem felel meg. Törekszem saját érzéseimmel, 
gondolataimmal, cselekedetimmel és identitásommal tisztába 
lenni. Vezetőként először önmagamat kell ismernem, ahhoz, 
hogy másokat nevelni, vezetni tudjak. A csapat megmara-
dása érdekében igyekszem kompromisszumokat kötni, hisz 
munkálkodik bennem a félelem, a csapat előző életét ismerve. 
Működése elég gyakran szünetelt. Ennek oka, hol a háború, 
hol a kommunisták, vagy egyszerűen a liberális szellemiség, 
a legutolsó széthullástól is hosszú idő telt el. Ezért most az 
ismertség hiánya az egyik gond. A másik gond nem képződött 
ki az a vezetői gárda, ami szükséges lenne a fennmaradás-
hoz. További gond a cserkészház hiánya. Jelenleg használ-
hatjuk a plébániát, köszönet érte András atyának. Az hogy 
a Polgármester Úr megengedte a romos állapotba lévő lábas 
házat használni ezért is köszönet jár.  A fenntartó a Duna-
haraszti Polgárok Vállalakozó Egyesülete a szülőkkel együtt 
állapotához képest valamelyest használhatóvá tette, ez a civil 
közösségek dicséretére válik. Jelen körülmények között hal-
vány remény van a fennmaradásra. A fentiek ellenére bízom 
a jó Istenben, hisz életem folyamán talán érdemtelenül is, de 
mindig elért hozzám a segítő keze.
 A kulturális bizottság a fenntartói feladat vállalása ellenére 
szinte teljes egészében megvonta a támogatást a polgármester 
Úr saját keretéből egészítette ki az egyesület részére. Pánczél 
Károly országgyűlési képviselőnk közben járására Balogh Zol-
tán miniszter Úr szintén segített, Knapp Tibor, aki mindig 
ott van, ahol el kell a segítség. Jelentkezett olyan országos 
egyesület, akiről eddig nem hallottam. A város olyan irányba 
kötelezte el magát, amibe nem fér bele a cserkészház, hogy 
egyáltalán szóba kerülhessen, olyan hosszú idő, hogy a cser-
készet nem bírja ki és önmagától megsemmisül.
A fentiek ellenére sikeres csapatmunka folyik, kiváló ered-
ményeket érünk el. Karácsonynak késő délutánján építésének 
befejezése előtt álló Szent Imre templomban pásztorjátékot 
mutattunk be a zászlóanya Gál Józsefné rendezésében, több 
százan jöttek el, nehéz lett volna egy gombostűt is leejteni, 
a sikert jelzi, hogy sokan könnyes szemekkel köszönték meg.
Az országos szavalóversenyről a három aranyból kettő, a há-
rom ezüstből egy eredményt értünk el, ilyen eredményre egy 
csapaton belül még nem volt példa. Mióta működünk hozzák 
hozzánk a dokumentumokat az 1927. évi megalakulástól kez-
dődően. Lesz e méltó hely ahol elhelyezhetők? Sportolunk 
is redíthetetlenül íjászattól a lovaglásig, túrától a portyáig, 
ha már mindenütt a sportot részesítik előnybe, de nem csak 
ezért, mert mi is szeretünk sportolni. Viszont a cserkészek 
életének egy szelete a sport, az emberi élet teljességéhez hoz-
zátartozik, amit tiszteletadás alkalmával is kifejezünk: Isten, 
Haza, Embertárs.
Ignácz János, Csapatparancsnok    
 

Működő Cserkészcsapat

Szalay Lajos (1909-1995) Kossuth-díjas magyar grafi-
kus, a 20. századi magyar rajzművészet megújítója. 1946-
ban Párizsba utazott, és ezután több mint 40 évig kül-
földön - Argentínában és az Egyesült Államokban - élt 
és alkotott; csak 1988-ban tért végleg haza Magyaror-
szágra. Művészetét világszerte elismerik, a legenda sze-
rint maga Pablo Picasso nyilatkozott így róla: „Ha két 
grafikus neve marad fenn az utókornak a huszadik század-
ból, a másik én leszek, ha csak egy, az Szalay Lajos lesz.” 
A művész elsőként az 1960-as évek elején formálja al-
kotássá az Ó- és Újszövetséggel kapcsolatos élményeit. 
Életműve csúcsának a Genezis címen, 1973-ban kiadott 
rajzalbumát tartotta, amely 124 rajzon keresztül járja 
végig az Ószövetség legfontosabb mozzanatait. A képek 
azonban nem egyszerű bibliai illusztrációk: a szöveg és a 
rajzok eleinte szépen illeszkednek egymáshoz, de Szalay 
később fokozatosan kiemel egyes elemeket, variálja a 
témát, majd szinte maivá válik az interpretáció. A művész 
a rajz műfajának sajátos gyorsaságán és frissességén, a 
témára azonnal reagáló képességén keresztül drámaivá 
tudta fokozni azokat a meghatározó pillanatokat, 
amelyek az egyes történetek tengelyét, esszenciáját 
adják. Rajzi elemekkel tette olvashatóvá történeteit: 
átélhetővé, élménnyé formálva azokat. 

Lehel
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Szalay Lajos
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