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Verseny Magyarország legjobb fagylalt 
kézművesei között

2017 áprilisában BUDAPESTEN állt meg az az utazó 
fagylaltverseny, melyen eldőlt, hogy júliusban ki képvi-
selje Magyarországot a Bolognában megrendezésre kerülő 
európai döntőn. A hazánkban első ízben megrendezett 
versenyt Magyarország kizárólagos Carpigiani márkake-
reskedője, a Bulfoni Kft. rendezte meg. A Gelato World 
Tour irányítását a sikeres fagylaltkészítő vállalkozókat 
képző, a világs talán leghíresebb iskola, a Carpigiani Ge-
lato University és a világ elsőrendű kézműves fagylalt 
kereskedelmi kiállítója, az olasz Sigep kiállítócsoport vál-
lalta magára. A Gelato World Tour küldetésének tekinti 
a fagylalt kultúrájának elterjesztését. 
Április 11-én dőlt el, hogy országunkat a székesfehérvá-
ri-budapesti Damniczki Cukrászda málnafagylaltja és a 
gyenesdiási Bringatanya Fagyizó „il mio cioccolato” nevű 
kreációja képviselheti júliusban az európai döntőn. A 

honi sajtó is szétrepítette a hírt, megjelölve a két legjobb 
magyar fagyit.

Gáll Sándor

GELATO WORLD TOUR EUROPEAN CHALLENGE

3500 gyerek, 580 foglalkozás, 7%-kal kevesebb súlyfe-
lesleggel küzdő fiatal – zárul a GYERE® Program

A tanév végével a GYERE® Program is búcsúzik Duna-
harasztitól, ideje számot vetni, hogy mi minden történt a 
három év alatt és milyen eredményeket lehet felmutatni.
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének GYE-
RE®- Gyermekek Egészsége Programjában 3500 gyermek 
vett részt 0-tól 18 éves korig. A projekt három éve alatt a 
település összes oktatási és nevelési intézményében, azaz 
5 óvodában, 1 gimnáziumban és 3 általános iskolában az 
egészséges táplálkozásról 8 témakörben, dietetikus szak-
emberek által tartott 580 foglalkozáson vehettek részt a 
gyerekek, amelyek korcsoportra lebontva foglalták össze 
a témákhoz kapcsolódó legfontosabb információkat. A 
legkisebbeket és szüleiket a védőnőkön keresztül érte el 
a szakmai szervezet. Közel 300 írásos oktató anyag ké-
szült, köztük szülőknek és pedagógusoknak szóló tájékoz-
tatók. A GYERE® Program Facebook oldalán mintegy 
400 poszt született szintén a kiegyensúlyozott táplálko-
zás népszerűsítése jegyében. Számos egyéb program szí-
nesítette a projektet, biztosan sokan emlékeznek Molnár 
Andrea mozgást népszerűsítő táncos órájára vagy a na-
gyobbak a jól ismert Zacher doktor úr előadására, nem 
beszélve a közös programokról, a többször is megrende-
zett GYERE napokról. A szülők megközelítően 200 szülői 
értekezleten hallhattak az egészséges életmód és táplál-
kozás alapjairól, ezen kívül online dietetikai tanácsadást 
vehettek igénybe. A három tanév során a gyakorlatban 
is megtapasztalhatták a gyerekek, hogy lehet finom az, 
ami egészséges, hiszen a dietetikus szakemberek az élel-
mezésvezetővel közösen heti rendszerességgel GYERE 
menüt állítottak össze a rendelkezésre álló költségkereten 
belül, amelyet elfogyaszthattak az ovisok és az iskolások 
a közétkeztetésben. A záruló program 35 dietetikus és 

dietetikus hallgató folyamatos aktív közreműködésével 
valósult meg.  
A projekt egy átfogó tápláltsági állapotfelméréssel kez-
dődött, a 6-12 éves gyermekek testmagasságát és testsú-
lyát nézték a szakemberek, és ugyanilyen mérést végeztek 
most tavasszal is, hogy számszerűen is lehessen vizsgálni 
a program hatékonyságát. A mért adatokból kiderült, 
hogy a három év alatt 7%-kal csökkent a súlyfelesleggel 
küzdő gyermekek száma a településen, ez pedig már – kü-
lönösen ilyen rövid idő alatt – nemzetközi viszonylatban 
is jelentős csökkenésnek számít. 
„Az igazán szép 7%-os eredmény mellett bízom benne, 
hogy hosszú távon is lesz hatása programunknak, hiszen 
a gyerekek később, az önálló életük során is alkalmaz-
ni fogják azokat a helyes táplálkozási elveket, melyeket 
megtanultak a szakemberektől. Nem csak a jelenlegi csa-
ládjuk életébe épül be az átadott tudás, hanem a későb-
biekben is, hiszen a mostani gyermekek lesznek majd a 
családi szokásokat kialakító szülők” – emelte ki Kubányi 
Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének 
elnöke. 
Van tehát mit ünnepelni, így a szakmai szervezet minden 
szülőt, gyereket és családot szeretettel vár június 11-én 
10 órától 14 óráig a Hősök terére, ahol egy igazi prog-
ram- és tanévzáró bulival szeretnének elköszönni a város-
tól. A színpadon folyamatos műsor lesz, például Apacuka 
gyerekkoncert, táncbemutató, bűvész. Béres Alexandra 
pedig mindenkit átmozgat majd egy kicsit a Kökény At-
tila koncert előtt. A színpadi fellépők mellett több sá-
torban főként a táplálkozáshoz kapcsolódó kiállító cégek 
várják az érdeklődőket kóstolóval, termékbemutatóval. A 
kisebbeknek arcfestéssel, ugrálóvárral, lufihajtogatással, 
csillámtetoválással, a nagyobbaknak kreatív játékokkal és 
sportfeladatokkal készülnek. Aki pedig egy kis komoly-
ságra vágyna inkább, kérhet táplálkozási tanácsadást a 
dietetikusoktól. A teljes program mindenki számára in-
gyenes lesz, úgyhogy GYERE! 

Búcsúbuli a Hősök terén 
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Dunaharaszti Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. május 29-i ülése 
Az ülés elején dr. Szalay László polgármester beszámolt 
az előző testületi ülés óta eltelt időszakban történtekről:
1. A BHÉV Zrt. – mely a MÁV Zrt. 100 %-os tulajdonú 
leányvállalata – új neve 2017. február 23-tól MÁV-HÉV 
Zrt.
2. A rendőrségnek használatra vásárolt, de a Polgármes-
teri Hivatal tulajdonában lévő Skoda gépjármű értéke-
sítésre került.
3. 325 nagycsoportos óvodás gyermeket vizsgált meg 
Dr. Terebessy Tamás ortopéd szakorvos, egyetemi ad-
junktus az Önkormányzattal kötött szerződés értelmé-
ben. A gyermekek 25 %-ánál talált ortopédiai eltérést, a 
szülőket az eredményekről tájékoztatta. 
4. A védőnők ismét megrendezték az Önkormányzat 
támogatásával az Egészségnapot a Művelődési Házban, 
ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal várták az érdeklődő-
ket. Az eseményen nagyon sokan vettek részt.
5. A közparkokban, közterületeken kihelyezésre kerültek 
az egynyári növények, illetve a főútvonalak mentén mus-
kátlik díszítik városunkat.
6. A Bezerédi és a Sport-szigeti játszótéren hinták pót-
lására került sor, a Szekér utcai játszótéren új rugós 
játékok és focikapuk kerültek kihelyezésre.
7. 2017. május 2-án benyújtottuk a pályázatot a Ma-
gyar Államkincstárhoz a Damjanich utca 32. szám alatti 
orvosi rendelő felújítási munkáira. A pályázaton elnyer-
hető összeg 30 M Ft, melyhez az Önkormányzatnak to-
vábbi 30 M Ft-ot kell biztosítania önrészként. Az így 
tervezett 60 M Ft összköltségű beruházás során lecse-
rélnénk az épület teljes tetőszerkezetét és fedését úgy, 
hogy kialakítanánk a jelenlegi fafödém felső síkján egy 
monolit vasbeton vendégfödémet. Az új födémben ki-
alakítanánk a későbbi tetőtéri bővítéshez szükséges lép-
csőház helyét. Megújulna továbbá a teljes homlokzat 
hőszigeteléssel és új homlokzati nyílászárókkal, valamint 
korszerűsítenénk a fűtésrendszert és a rendelőhelyiségek 
generál felújítását is elvégeznénk. 
8. Megkezdődtek ütemezetten az intézmények nyári fel-
újítási munkái. Elvégezzük a tisztasági festését a tá-
laló konyháknak és a Hétszínvirág Óvoda néhány cso-
portszobájának, vizes blokkjának. A Mese Óvoda lapos 
tetejének szigetelését cseréljük és a korábban beázott 
csoportszobák festését is elvégezzük. A Mese Óvoda cso-
portszobáinak nyílászáróira árnyékolókat szereltetünk. 
Megújul a Pénzügyi Csoport szobája a Polgármesteri 
Hivatal épületében, itt a megsüllyedt parketta burkolat 
miatt a teljes padozati rétegrend cseréje is megtörténik. 
Felújítjuk teljes körűen a Százszorszép Óvoda vizesblok-
kját és a melléképület tetőszerkezetét, valamint a játszó-
téren vizesblokkot telepítünk a gyerekek részére. A Nap-
sugár Óvodában 2 csoportszobában végzünk felújítást 
a padlóburkolatok cseréjével és a helyiségek festésével. 
A Városi Bölcsőde épületének tetőszigetelését cseréljük 
és felújítjuk a felázott homlokzati lábazatot. A Rákó-
czi utca 28. szám alatti iskola területén az „A” épület 
tornateremhez vezető folyosójának végében könnyűszer-

kezetes moduláris rendszerű épületet telepítünk össze-
kötve a meglévő épülettel, melyben elhelyezésre kerül 
egy iskolaorvosi rendelő váróval és egy szertár helyiség a 
tornaterem részére. 
9. A sportcsarnok beruházás a tervezett ütemterv sze-
rint halad. Jelenleg az öltözőblokk és az aula födémpa-
nelek elhelyezése történik. 
10. A május 3-i felhőszakadást egy olyan szupercella 
okozta, amelyből 54 mm/h intenzitású és mintegy ¾ 
órán át tartó csapadék hullott a Város területén. (eh-
hez hasonló mértékű volt a május 23-i budapesti ziva-
tar). Néhány helyen befolyt a pincékbe a víz, volt ahol 
a Katasztrófavédelem szivattyúzott. A kollégák minden 
esetben helyszíneltek, a szükséges beavatkozásokat el-
rendeltük, illetve vízjogi engedélyezési tervek készülnek 
azokra a területekre, ahol csak komolyabb beruházás-
sal előzhető meg, illetve mérsékelhető a felhőszakadá-
sok okozta elöntések veszélye. (pl.: Kőrisfa-Barka utca: 
DTCS-be történő levezetés, Magyar utca csapadékvíz 
nyomóvezeték kiépítése a Holtágig) 
11. Sikeresen lezajlott a lakossági veszélyes-hulladék 
gyűjtési akció május 27-én, szombaton. A korábbi évek-
hez képest jelentősen több hulladék került leadásra és 
átvételre. A hulladék átvétele folyamatosan 14.00 órától 
18.00 óráig tartott, a felpakolás és elszállítás 22.00 óráig 
kitolódott, de maradéktalanul teljesült.

Ezt követően a testület megtárgyalta a napirendi ponto-
kat. Elsőként az iskolaorvosi szolgáltatás átszervezéséről 
döntöttek. Ezt a feladatot a Rákóczi, illetve a Hunyadi 
iskolákban Dr. Bodnár Réka főállásban, a Kőrösi isko-
lában Dr. Gyergyai Gábor mellékállásban látja el, 2017. 
július 1-től. Az óvodák felügyeletét továbbra is a házi 
gyermekorvosok végzik. A Baktay Ervin Gimnáziumban 
nincs változás, a feladatot továbbra is Dr. Bereczki Pé-
ter végzi. 
A képviselők elfogadták az önkormányzat 2016. évi gaz-
dálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet, amelynek 
legfontosabb pontja, hogy az elmúlt évet jelentős plusz-
szal zárta a város. Ennek megfelelően lehetőség nyílik 
ebben az évben több olyan feladat elvégzésére, amik az 
idei költségvetésbe eredetileg nem kerültek be; ezek át-
vezetéséről is döntöttek a képviselők, módosítva a költ-
ségvetést.
A testület kisebb vita után úgy döntött, hogy engedé-
lyez több olyan pótmunkát a városi sportcsarnok beru-
házása során, amelyek szükségessége időközben merült 
fel. Így például – az eredeti PVC burkolat helyett – egy 
ún. lengő aljzatos, tölgyfa parketta sportburkolatot he-
lyeznek el a küzdőtéren a kivitelezők, amely az erede-
tinél sokkal strapabíróbb lesz. A fűtés-hűtést pedig egy 
kombinált hőszivattyús-gázkazános rendszer biztosítja 
majd, amely távolról vezérelhető, kisebb karbantartási 
igényű, és magasan fejlett technológiát képvisel. Termé-
szetesen ezek a beruházások többletköltséget jelentenek 
(összességében kb. 90 millió forintot a közel 870 milliós 
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A Dunaharaszti Vagyonkezelő Kft ( D.V. Kft pá-
lyázatot hirdet a Dunaharaszti, Paál László utcai 
Temető bejáratánál épített 27 m 2 területen virág-
üzlet üzemeltetésére és a terület határozatlan ideig 
tartó használatára.
Az ajánlatkérő szerv neve, székhelye, kapcsolat: Dunaha-

raszti Vagyongazdálkodási Kft, Dunaharaszti, Fő út 152.
E-mail: janakfarkas@dunaharaszti.hu
Kapcsolattartó: Janák Farkas 0630/469-9207
A pályázati anyag személyesen, vagy e-mailben is kérhető 
a pályázat kiírójától, valamint megtekinthető a Dunaha-
raszti Városának honlapján: www.dunaharaszti.hu

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

DUNAHARASZTI HÍREK

összköltségvetésű csarnok esetében), azonban a város-
nak erre most megvan a fedezete, ugyanakkor mindezek 
a megoldások jelentősen csökkentik majd az üzemeltetés 
költségeit, amely sarkalatos pontja a beruházás fenn-
tarthatóságának.
A képviselők elfogadták a nemzetiségi önkormányzatok 
2016. évi gazdálkodásáról, valamint a részükre nyújtott 
támogatás felhasználásáról szóló beszámolókat, majd 
döntöttek a Máv-Alsó terület négy utcájának felületz-
árásáról, javításáról szóló közbeszerzési pályázat ered-
ményéről, aminek eredményeként megindulhat a munka. 
Elfogadták a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló helyi rendeletet, valamint azt a jog-
szabályt, amely szerint 2017. december 27. – 2018. ja-
nuár 2. között igazgatási szünet lesz a polgármesteri 
hivatalban. Felülvizsgálták az intézményekben fizetendő 

étkezési térítési díjakat, és úgy döntöttek, nem emelik, 
hanem változatlanul hagyják azokat. A temető területén 
virágboltot épít az önkormányzat, amelynek bérlőjét 
pályázat útján választja majd ki. Határoztak arról, hogy 
500.000.- forinttal támogatják a Bárka Alapítványt. El-
fogadták az önkormányzati tulajdonú, illetve résztulaj-
donú cégek (DHRV Kft., DV Kft., Multi-Dh. Kft., ÉDV 
Zrt.) beszámolóit, majd megválasztották a 9. sz. körzet 
új háziorvosát, Dr. Révész Mária Katalint. Intézmény-
vezetői pályázatok lezárásaként 5 évre kinevezték a Szi-
várvány Óvoda vezetőjének Palyaga Boglárkát, a József 
Attila Művelődési Ház vezetőjének pedig Gáll Sándort. 
Ezt követően pedig elfogadták a változással érintett in-
tézmények alapító okiratait.
A határozatokat – a jegyzőkönyvek elkészülte után – 
természetesen feltesszük a honlapra.

2017. május 21-én került megrende-
zésre, az első rendhagyó családi nap a 
Bezerédi lakóparkban. 
A rendezvény célja egy családi napon 
túl a Bárka Otthon lakóinak a támo-
gatása volt, egy jótékonysági bogrács-
főző verseny keretein belül.
Közel 300-an jöttek el élvezték a közös 
programokat, kézműveskedést, ugráló-
várat. 200 adag tányér pörkölt fogyott 
el, az ebből befolyt adományok ösz-
szege: 129.000 Ft. Rotary Club Duna-
haraszti 300 palacsintát sütött, ebből 

30.280 Ft adomány gyűlt össze. Bárka 
lakók által készített termékek 33.000 Ft 
értékben kerültek értékesítésre. 
Összesen 192.280 Ft! 
Köszönöm a támogatást: Új Corner 
Café, Rotary Club Dunaharaszti, 
Gyereksereg Party Szervíz, Szleko-
vics Team, Dunaharaszti Sószoba és 
Sószaküzlet, Tommaso Kávézó, Nagy 
Barbara gyógytornász!  
TETTÜNK és ETTÜNK a BÁRKA 
otthon lakóiért egy szeretetteljes csa-
ládi nap keretében! 

Jövőre veletek ugyanitt! Hagyományt 
teremtettünk!

Kormanik Andrea

Családi nap a Bezerédi lakóparkban

Május 20-án a Bárka nyilt napján vettünk részt, nagyon sok 
jószándékú segíteni akaró ember társaságában!Csapatunk 
10 órára érkezett meg, de akkorra már lázasan folyt a munka! 
Kint kertrendezés, virágültetés, tároló kipakolása, kertásás, 
konténerpakolás, radiátorfestés, míg bent nagytakarítás 
ablakpucolás és bútorok kipakolása valamint kazánház 
festés! Jó hangulatban zajlott a munka. Egy igazán lelkes és 
szorgos csapat jött össze. Mi pedig próbáltunk kedveskedni 
Nekik egy kis paprikáskrumplival, hogy az egésznapi 
munka után ne maradjon senkinek üres a pocakja! Nagyon 
köszönjük ezt a csodás napot! Örülünk,hogy ott lehettünk 
és, hogy ennyi jó embert megismerhettünk! Önösz csapata!

Nyílt nap a Bárkában
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Melanchthon Fülöp

„”…én erdőirtó vagyok, akinek utat 
kell törnie és egyengetnie. Ezen vi-
szont Fülöp mester szelíden és csen-
desen jár, épít és plántál, jókedvvel  
vet és öntöz, erre neki Isten gazdagon 
juttatta adományait.” Luther Márton

A csodagyerek
1497. február 16-án született, Philipp 
Schwarzert néven a Rajna melletti 
Brettenben. A kis Philip kiváló szellemi 
képességei már nagyon korán megnyi-
latkoztak. Egy neves humanista tudós 
hatására változtatta nevét a görögös 
Melanchthonra. (A német és görög név 
egyaránt Fekete földet” jelent) Tizenkét 
éves korában már egyetemi hallgató 
Heidelbergben. Tübingenben folytatta 
tanulmányait. 1514-ben, tizenhét éve-
sen elnyerte a magiszteri fokozatot. Ki-
válóan tudott görögül, latinul, héberül, 
de érdeklődött a filozófia, a dialektika, 
és az asztronómia tudománya iránt is. 
1518-ban megjelent görög nyelvtana, 
tizenkilenc évesen már egyetemi tanár, 
történelmet és retorikát tanított.
Bölcs Frigyes ifjú professzora
1518-ban Bölcs Frigyes választófejede-
lem professzort keresett a wittenbergi 
egyetem görög tanszékére. Választása 
Melanchthonra esett. Székfoglaló be-
szédét a wittenbergi vártemplomban 
tartotta, „Az ifjúság tanulmányainak 
kijavításáról” címmel. A beszéd nagy 
hatással volt hallgatóira. Maga Luther 
is annyira lelkesedett, hogy ezentúl 
görög és héber tudásának hiányossá-
gait Melanchthon előadásain pótolta. 
1519-ben letette a teológiai tudomá-
nyok alapfokú vizsgáját. Ezentúl az 
egyetemen nemcsak humanista tárgya-
kat, hanem bibliai szövegelemzéseket 
is tanított. Mély barátság szövődött 
Luther és a fiatal tudós között. 1521-
ben az egyetemen a Római levelet 
magyarázta. Ennek nyomán foglalta 
össze a keresztény hit alapfogalmait a 
reformáció tanítása szerint.  A mű, a 
Loci communes (általános ismeretek) 
az első evangélikus dogmatika (hittan). 
Művében a bűn hatalma, a törvény, 
a kegyelem, a megigazulás és az eleve 
elrendelés témáit fejtegeti. Melanchthon 
teológiai tudását a választófejedelmek 

is elismerték, szaktanácsait kikérték, 
s egyre inkább bevonták kormányzási 
feladatokba. Az iskolarendszer átala-
kítása mind Luther, mind Melancht-
hon szemében igen fontos kérdés volt. 
Meggyőződésük  szerint a műveltség és 
tudomány eszköz lehet a fennálló rossz 
állapot megváltoztatására, fegyver  az 
erkölcsi élet megjobbítására és a társa-
dalmi igazságtalanságok megszünteté-
sére. Melanchthon munkássága nyomán 
lépett a középkori tanrendszer helyére  
a humanista alapokon nyugvó evan-
gélikus iskolarendszer. Mivel ebben az 
időben nagyon fiatalon kerültek egye-
temre a diákok, egyéni tanulmányi terv 
szerint oktatták őket. A legfontosabb a 
három nyelv elsajátítása volt, ezek is-
merete nélkül Melanchthon szerint sem 
a filozófia, sem az orvostudomány, sem 
a jogtudomány, de az egyház sem képes 
fejlődésre. 
Bár Melanchthon nem volt szónoki te-
hetség,  előadásait élvezetessé tette a 
világos szerkesztés, a gondosan kimun-
kált stílus és a téma iránt megnyilvánuló 
lelkesedése. Különösen a bibliai könyve-
ket magyarázó előadásait hallgatta nagy 
számú tanítványsereg. Sokakat egyéni 
nehézségeiken is átsegített. A külföldi 
egyetemisták,  így a magyarok számára 
is gondot jelentett, hogy a német nyelvet 
nem bírták tökéletesen. Ezért Melancht-
hon eleinte a lakásán, majd a létszám 
növekedésével az egyetemen latin nyelvű 
igemagyarázatot tartott a vasárnapok és 
ünnepek igehelyei alapján. Tanítványai-
nak sorsát az egyetemről való távozásuk 

után is figyelemmel kísérte.  Levelezett 
velük, érdekükben kéréssel fordult a le-
hetséges patrónusokhoz.
Melanchthon és Magyarország
Negyvenkét évig tartó wittenber-
gi professzorsága idején Melancht-
honnak közel ötszáz magyarországi 
hallgatója volt. Közülük nem egyet 
otthonába fogadott, így pl. Dévai Bíró 
Mátyást is. Nagyra értékelte, hogy 
Dévait és Sylvester Jánost Nádasdy 
Tamás messzemenően támogatta. 
Egyik Nádasdyhoz írt levelében a 
magyar főurat az iskolaügy további 
támogatására buzdítja: „ Ez a tett (ti. a 
tudomány támogatása) már önmagában 
is dicséretre méltó, s még inkább 
annak számít ez háborús időkben…Így 
gondoskodsz a jövőről, mivel máshol a 
jó tudományok elpusztulnak, de a te 
erényednek köszönhetően megmarad 
ez a veteményeskert, ahonnan 
Pannóniában újra terjeszteni lehet az 
élet hasznos ismereteit. Ennélfogva 
kitűnő cselekedeted  és jó szándékodat 
dicsérem, mely  a haza javára szolgál 
és bölcs belátásra vall… A Pannónia 
békéjére és javára szolgáló tudomány 
pártolásával ilyen körülmények között se 
hagyjál fel.”A levél másik része rávilágít 
Melanchthon történelemszemléletére, 
amely a magyar prédikátorok, később 
pedig költők és tudósok világlátását 
évszázadokra befolyásolta (Kölcsey: 
Himnusz). „Remélem, hogy Isten 
támogatja terveidet, különösen ha azon 
igyekszel, hogy a tisztább egyházat 
tanítsák. Nem kétséges ugyanis, hogy a 
háború és a török szolgaság bűneink és 
bálványimádásunk büntetése.” Melan-
chthon  érdeklődéssel és aggodalommal 
figyelte a magyar nép élet-halál harcát 
a törökkel. Kérte, buzdította a német 
fejedelmeket hazánk támogatására, a 
bujdosók befogadására.
Melanchthon pedagógiai munkássága 
korszakalkotó. Az új iskolarendszerben 
nemcsak korszerűsítette az oktatást, 
de megvalósította a humanista tudo-
mányok és a keresztény hit egységbe 
foglalását. Méltán kapta a Praeceptor 
Germaniae  nevet (Németország tanító-
mestere)! Melanchthon  komoly segítsé-
ge volt Luthernek a reformáció tanítá-
sainak  részletes kidolgozásában. Élete 
végéig foglalkoztatta, mi módon lehet-
ne elérni, hogy „az egyházak a Jézus 
Krisztusban egyesülhessenek”. Ökume-
nizmusa számunkra ma is példamutató.

Varsányi Ferenc
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 képes beszámoló

Különleges kísérlet részesei lehettek a 
nézők a Laffert Kúriában: együtt szó-
lalt meg a dzsessz és a klasszikus zene 
Gémesi Géza, Gadó Gábor és zenész-
társaik találkozása nyomán.

Reflektorfényben sorozatunk áprilisi 
vendége kicsik és nagyok kedvence, 
Halász Judit volt. A Kossuth- és Já-
szai Mari díjas színésznő kicsi és na-
gyobb rajongói hanglemezeit dedikál-
ta a beszélgetés után.

A Magyar Virtuózok Kamarazenekar 
Népszerű dallamokkal, Ficzere Béla, 
a Pesti Magyar Színház színművésze 
verssel, prózával köszöntötte az édes-
anyákat ünnepi hangversenyünkön.

Kézműves foglalkozás és játék után 
Harry Potter fordítójával tölthették 
családi délutánt a vendégek a Laffert 
Kúriában. A Dunaharaszti Nádor 
Lakóparkért Egyesülettel közösen 
rendezett programot a Takács Tibor 
vezette író-olvasó találkozó és zenés 
mesejáték zárta.

Laffert Kúria – júniusi programok

A balett kedvelők június 11-én a Ha-
raszti Balett Iskola éves gálaműsorát 
tekinthetik meg a Laffert Kúria tera-
szán. Információk és jegyek a balettis-
kola vezetőjénél szerezhetők be. 

Duna-menti zenei kalandozásra vár 
minden érdeklődőt a dunaharaszti 
Blumenstrauss kórus június 18-án, 
vasárnap, 17 órától. A koncerten sváb 
és magyar népdalok, népdalfeldolgo-
zások csendülnek fel a kórus és Lehő-
cz Alexandra fuvolaművésznő előadá-
sában. A belépés díjtalan.

Idén is Múzeumok Éjszakája! Színes, 
izgalmas programokkal várjuk a csa-
ládokat, érdeklődőket június 24-én, 
szombaton. Tervezünk zenés mese-
kuckót, családi vetélkedőt, a teraszon 
tánciskolát kicsiknek, nagyoknak, 
megalakul a Mindentudás Klubja, va-
lamint kiállítás, koncert és filmklub is 
szerepel a terveink között. Informáci-
ók honlapunkon és Facebook oldalun-
kon lesznek megtalálhatók. Mindenkit 
szeretettel várunk rendezvényeinken!

Laffert Kúria

Kedves ajándékot kaptam minap. Egy százéves vasmozsa-
rat, az I világháború korából. De miért is gyártottak vas-
mozsarat a nagy háború ínséges évei alatt? A háború 
sok nyersanyagot kívánt. Az ágyúk és egyéb harceszkö-
zök öntéséhez akkoriban rengeteg nemesfémre, konkrétan 
bronzra és rézre volt szükség. Gyűjtések indultak. Akinek 
aranya volt, az beszolgáltatta, kapott érte vasat. Arany-
gyűrűért vasgyűrűt. Aztán a gyűjtés kiterjedt a réz- és 
bronztárgyakra is. Rekvirálták a harangokat, de bekérték 
a háztartásokból a réz eszközöket is. Rézmozsárért vas-
mozsarat! – volt a felszólítás. Így került sok családhoz 
világháborús vasmozsár, hazafias felirattal, jelezve, hogy 
adományozója önként adta be értékesebb tárgyait a haza 
javára. A mi mozsarunk felirata: „Pro Patria 1914-1917”. 
Régi gazdája sokáig, büszkén őrizte.

Gáll Sándor

A hónap műtárgya: Vasmozsár törő nélkül
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Ötven éve jelent meg Örkény István 
Tóték című regénye. A regényről, 
valamint a belőle készült színműről 
és a filmről már mindent elmondtak 
a kritikusok, mi is olvastuk, láttuk. 
Vagy mégsem? Ne hagyja ki! Könyv-
tárunkban megtalálja, és ki is kölcsö-
nözheti, mind a regényt, a regényből 

készített hangoskönyvet Mácsai Pál 
színművész tolmácsolásában, és a 
DVD-ét is, az Isten hozta őrnagy úr 
című színes, magyar filmet, amelyet 
Fábri Zoltán rendezett olyan színmű-
vészek közreműködésével, mint Sin-
kovits Imre, Latinovits Zoltán vagy 
Venczel Vera.
Könyvtárunk hívogató hely mindazok 
számára, akik tudásra, kutatásra, ins-
pirációra, vagy személyes fejlődésre 
vágynak. Tudásra – hiszen mintegy 
hetvenezer könyv (német és angol 
nyelvű is), zenei CD, DVD tartozik a 
gyűjteményünkbe. Kutatásra – ame-
lyet a szakdolgozatírók figyelmébe 
ajánlunk: helytörténeti részlegünkben 
irányítottan megismerhetik – akár 
könyvritkaságok segítségével - Du-
naharasztit és múltját, Pest megyét, 
vagy a német nemzetiséget és Duna-
haraszti neves szülötteit is. Inspirál  –  
mert a „könyves környezet” ösztönöz 
és ihletet ad az alkotásra, ugyanakkor 
időszaki tárlatokkal, művészeti albu-
mokkal is találkozhatnak nálunk. Akik 
pedig személyes fejlődésre vágynak, 
azoknak jó szívvel ajánljuk író-olvasó 
találkozóinkat, előadásainkat, szép-
irodalmi és ismeretterjesztő könyve-
inket, filmjeinket, folyóiratainkat. In-
tézményünk nyitott és mindenki által 
hozzáférhető hely, amely működésével 
erősíti a kultúrát, a demokráciát, tá-
mogatja a közösséget. Teret biztosít 
a szemlélődéshez, az elmélkedéshez és 
tanuláshoz. Könyvtárközi kölcsönzés-
sel – rajtunk keresztül - elérhetik más 
könyvtárak gyűjteményét is.
Szívesen ajánlunk gyűjteményünkből 
könyvet, filmet Önöknek: Mayer Ist-
ván: Fel a netre, öregem! - Windows 
10, Budapest: Panem Kiadó, 2017 Az 
idősek számára közérthető számítás-
technikai ismereteket nyújtó széria 
jelen - immár negyedik kiadásban 
megjelenő - kötete az internet és a 
számítógép-használat világába invi-
tálja az idősebbeket, ám ismét a mi-
nimális előismeretek feltételezése nél-
kül, a lehető legköznapibb nyelven. A 
kötet rövid bevezetőt nyújt a számító-
gép működéséről, a fontosabb építőe-
lemekről, a hardver és szoftver fogal-
máról, az információtárolás és -átadás 
módjáról, majd a szerző egészen a 
konkrét géptől indítja el olvasóit. 
Kezdi a bekapcsolással, majd kezünk-
be adja az „egeret”, elvezet az „ab-
lakhoz”, és egy „gyorsindítással” - ha 

a helyes „elérési útvonalra” is rálép-
tünk - már rá is vethetjük magunkat 
a „billentyűzetre”, hogy fájlokat és 
könyvtárrendszereket hozzunk létre, 
hang-, kép- és videojátékokat ment-
sünk, nyomtassunk, böngésszünk, 
keressünk, letöltsünk, egyszóval elme-
rüljünk a világháló immár nem is oly 
átláthatatlan bugyraiban. Aztán ha 
minden jól megy, az utolsó fejezet se-
gítségével elérhetjük az internetes fó-
rumokat, és elindulhatunk a kapcso-
lattartás egyéb lehetőségeinek útjain. 
A kislexikonnal és fogalommutatóval 
záródó kötet szemléltető ábrákkal 
egészül ki. Idősebbek mellett jó szív-
vel ajánlható általános és középiskolás 
diákoknak is. 
Hangoskönyv: Erlend Loe: Doppler  
(MP3, 304 perc) Az abszurd humo-
rú kultregény főhőse korunk sikeres 
és okos embere, Andreas Doppler, aki 
nem akar többé korunk sikeres és okos 
embere lenni. Hirtelen elhatározásból 
felmond a munkahelyén, és kiköltözik 
az erdőbe. Vadember lesz. Túlkoros 
viking Maugli, modern Robinson, aki 
minden nehézség ellenére megkísérli 
függetleníteni magát a civilizáció 
romboló hatásaitól és béklyózó 
kötöttségeitől. Harcot vív… talán 
azért, hogy megtalálja önmagát. S 
az örökös küzdelem közepette egyre 
őszintébbé és szerethetőbbé válik. 
A Doppler az életközepi válság regé-
nye, a férfilélek mélyén lázadozó kisfiú 
diadala a felnőtt világgal szemben. 
Felolvassa: Rudolf Péter színművész. 
DVD: Elliott, a sárkány  (Színes, 
szinkronizált, amerikai kalandfilm, 99 
perc)  Az ötéves Pete (Oakes Fegley) 
egy szörnyű autóbalesetben elveszti 
szüleit, a roncsból kikászálódva pe-
dig a sötét és fenyegető erdő közepén 
találja magát. Szerencséjére azonban 
a sűrű rengeteget járó hatalmas sár-
kányról szóló legendákat mégsem a 
képzelet szülte, hiszen kisvártatva 
rátalál a barátságos, zöld lény, Elli-
ott, akivel a kisfiú egyből barátságot 
köt. Éveken át járják együtt a vadont 
gondtalanul, mígnem egy nap a helyi 
vadőr, a bájos Grace (Bryce Dallas 
Howard) és kislánya (Oona Lauren-
ce) rá nem talál Pete-re. A fiú élete 
fenekestül felfordul, és igen komoly 
döntések elé állítják az események. 
„Már megint egy sárkányos film” – 
mondhatnánk egyszerűen!  „Modern” 
Maugli az ő zöld sárkányával – egy na-
gyon szerethető, kedves mese, amely 
nem akar többnek látszani, mint ami, 
egy igazi ifjúsági filmnek, amelyet az 

Dunaharaszti Városi Könyvtár
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egész család szívesen megnézhet és ki-
kapcsolódhat!
Mini Galériánknak Róna J. László, 
dunaharaszti író, költő lesz a vendé-
ge júniusban. Eddig három verses, 
és négy novellás kötete jelent meg, 
2016-ben elnyerte a Batsányi-Cserhát 
Művészkör fődíját. Tavaly áprilisban, 
a költészet neves napján bemutató 
estet tartott a Városi Könyvtárban, 
továbbá még az év decemberében rég-
múlt magyar – esetenként méltatlanul 
elfelejtett – költőink műveit állította 
ki, ehhez a panoptikumhoz illeszt-
ve egy-egy saját lírai alkotását. Leg-
utóbb így nyilatkozott: „Az a meg-
tiszteltetés ért, hogy felkérésre ismét 
kiállíthatok, irodalmár révén megint 

csak verseimből adok ízelítőt: Csak 
nyár, csak szerelem, nyár és szerelem 
címen. A negyven alkotás többsége 
az idén megjelent: Semmivé szédülve, 
című kötetemből került kiemelésre. A 
kiállítás 2017. június 1-30-a között te-
kinthető meg a Dunaharaszti Városi 
Könyvtárban. Nagyon sok szeretettel 
várok mindenkit!” 
Július-augusztusban a Művészetba-
rátok Körének kiállítását tekinthetik 
meg galériánkban. 
Május 10-én és június 8-án 10-12..00 
Dühöngő, kisgyermekeknek foglalko-
zás, és ugyancsak május 10-én és júni-
us 8-án 16-18.00 a Játékdélután várja 
kézműveskedésre és társasozásra az 
érdeklődőket!

Május 25-én 18.00 folytatódik a Lu-
ther-film 3. része a „Megemléke-
zés a Reformáció 500. évfordulójá-
ról” sorozatunk Dr. Reisinger János 
előadásával.
Köszönjük Önöknek a tavaly felaján-
lott adó 1%-ot, amely 167.412,-Ft-
ot jelentett a Dunaharaszti Városi 
Könyvtárnak! Ebből az összegből szá-
mítógépeinket korszerűsítettük: Win’ 
10-programmal, új billentyűzet került 
a gépekre és óriás tárolóhelyű pendri-
ve-t is vásárolhattunk. Gépparkunk az 
Önök rendelkezésére áll, a földszinten 
és az emeleten is! Ingyenesen hasz-
nálhatják a komputereket, illetve 5,-/
perc az internet.

Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!

Dunaharaszti Önkormányzata Településképi Arcu-
lati Kézikönyvet és településképi rendeletet készít.  
A dokumentumok célja városunk történeti értékeinek, 
épített és természeti környezetének, településképének 
megóvása, ami mindnyájunk közös ügye. A véleményük 
megismerése érdekében lakossági fórumot tartunk, ahol 
egy közösségi tervezési folyamatban Önökkel közösen 
készítjük elő az új  településképi rendeletünket.
A lakossági fórum keretében kerül sor a településképi 
fotópályázat eredményhirdetésére is. 
A lakossági fórum helyszíne a József Attila Művelődési 

ház nagyterme, időpontja 2017. június 17. szombat 
11.00 - 13.00. Mindenkit szeretettel várunk!

FOTÓPÁLYÁZAT
Tisztelt Dunaharaszti Polgárok!

A Településképi Arculati Kézikönyv készítésének kereté-
ben meghirdetett fotópályázat határidejét június 11-ig 
meghosszabbítjuk! Várjuk minden Dunaharasztiban élő, 
dolgozó, tanuló fényképeit kedvenc épületéről, utcájáról, 
tájképéről, részletéről! Eredményhirdetés és díjkiosztás a 
lakossági fórum keretében 2017. június 17-én 11.00-tól! A 
pályázat részleteit megtalálják az önkormányzati honla-
pon: www.dunaharaszti.hu 

LAKOSSÁGI FÓRUM
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Óvodánk 2016 szeptemberében csat-
lakozott az Óvodás korú gyermekek 
részére készült, biztonságra nevelő 
programhoz. 
Az óvodás korú gyermek sajátossága 
a játékosság és a kíváncsiság, de nem 
rendelkezik még elég tapasztalattal 
ahhoz, hogy bizonyos veszélyhelyzete-
ket felismerjen, és ennek megfelelően 
viselkedjen.
A program célja elsősorban a preven-
ció, a gyerekek biztonságérzetének 
megerősítése. 
Az alábbi témákat havi lebontásban 
dolgoztuk fel, melyek átölelik azokat 
a veszélyt jelentő forrásokat, melyek-
kel a gyerekek otthon illetve a közvet-
len környezetükben találkozhatnak. 
• Ismerkedés szabályai
• Szabályok betartása
• Ismeretlen  - idegen - személytől 
ne fogadj el semmit !
• Egyedüli otthon tartózkodás sza-
bályai
• Biztonságban otthon
• Biztonságos közlekedés

A foglalkozások során segítségünk-
re voltak a gyermekek által kedvelt 
kesztyűbábok (Rosszcsont Ricsi és 
Rendőr Robi), a témákhoz kapcso-
lódó mesék, mondókák, színezők, 
szituációs játékok, melyekkel az élet-
kori sajátosságoknak megfelelő és 
szintű információkat juttatunk el a 
gyermekekhez. 
Az ismerkedés szabályairól, a ren-
dőrök munkájáról Szeremlei Csilla 
(főtörzsőrmester) személyesen beszél-
getett a gyerekekkel. 
A program zárásaként Ovi Zsaru na-
pot tartottunk óvodánkban. Miután a 
gyerekek elmesélték a rendőrhölgynek, 
hogy mit tanultak az év során, be-
szállhattak a rendőrautóba, felülhet-
tek a rendőrmotorra és felpróbálhat-
ták, megfoghatták az igazi eszközöket 
is (rendőrsapka, mellény, bilincs, jel-
vény, stb.)  Végül a főtörzsőrmester 
minden kisgyereket rendőrré avatott, 
letették a kis rendőresküt. Mindenki 
kapott szimbolikusan rendőrsapkát és 
jelvényt. 

Én ..... fogadom, hogy az:
óvodában szót fogadok
társaimat nem bántom,
csúnyán nem beszélek,
idegenekkel soha el nem megyek
-és megígérem, hogy jó leszek.
Ha mindezt betartom az OVIZSARU 
barátja lehetek.

Reméljük  szeptembertől tovább foly-
tatódik az Ovi Zsaru program óvo-
dánkban.

Máthéné Hornyák Erika
Ovi Zsaru Program helyi szervezője

Ovi-Zsaru  Program a  Hétszínvirág  Óvodában

Az óvodai  német nemzetiségi nevelés múltja  jelene 
és jövője Dunaharasztin a Mese Óvodában

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mint óvoda 
pedagógus  a Dunaharaszti Mese Óvodában végig élhet-
tem a rendszer változás előtti és utáni korszakot. A német 
nemzetiségi nevelés helyéről és törvényi keretiről először 
az 1994-es Oktatási Törvényben  határoztak. Ez alapján 
azok dolgozhattak német nemzetiségi óvoda pedagógus-
ként, akik ilyen szak-irányú végzettséggel rendelkeztek. A 
német nemzetiségi nevelés már törvényes keretek között 

működhetett, németes   csoportok , majd német nemze-
tiségi   óvodák alakultak országszerte.   Dunaharasztin 
1992-ben alakult meg hivatalosan a  Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat. A  Mese óvodában (akkor még Négyes 
Számú Óvoda) az 1980-as évek óta működtek hagyo-
mányőrző  csoportok. Korabeli  fotókon láthatók német 
viseletben körjátékozó gyermekeket óvodai évzáró ünne-
peken. Jómagam 1998-ban végeztem, mint német nemze-
tiségi óvodapedagógus Sopronban. (Az óvodában 1982 óta 
dolgozom, mint óvónő.) A csoportok létszámát tekintve 
igen alacsony volt a németes csoportok  aránya. Volt, hogy 
összesen két  csoportban volt csak németes foglalkozás és 
hagyományápolás (2000-es évek). A nehéz körülmények 
ellenére mindig   bíztam a változásban.  Az évek során 

Két lépés
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fokról fokra bővült ez a szám. Azok  a gyermekek, akik 
akkoriban jártak a csoportomban 1990-es években már 
részt vehettek rendszeresen pl.: a Márton napi lámpás fel-
vonuláson ami akkor még nem volt 
városi rendezvény. 
Az igazi áttörést az jelentett, mikor 
2007-ben megalakult Dunaharasz-
tin a Heimatland Harast alapítvány 
(Tájház).  A különböző hagyomány 
ápoló csoportok nagyobb lehetőséget 
és fórumot kaptak országos szinten is 
tudásuk bemutatására, hagyomány 
őrző tevékenységük folytatására. Ak-
koriban rengeteg fotón volt módom 
ezt megörökíteni, nagy részét a Du-
naharaszti Város Könyvtára is archi-
válta.  A Dunaharaszti Tájház meg-
alakulása után  a Német nemzetiségi 
Önkormányzat is nagyobb lehetősé-
get kapott az óvodai munka támo-
gatására, többek között lehetőséget 
kaptunk, hogy a gyermekek a tájház 
rendezvényein megmutathassák tu-
dásuk és a szülőkkel együtt részt ve-
hettek ezeken a rendezvényeken. Élmény volt mindannyi-
uk számára. Támogatásuk sokat jelent ma is nekünk, hisz 
nincs német nemzetiségi óvoda Dunaharasztin.  Az óvodai 
érték közvetítés, a német nyelv megismertetése a foglalko-
zásokon és a napirendhez kapcsolódó játékokban  és tevé-
kenységekben valósul meg a mindennapokban. 
Óvodánkban jelenleg   német nemzetiségi   nevelési 
egységként   működünk. Ennek a szervezeti egységét 
vezetem három éve. Hat csoport munkáját hangoljuk össze 
szakmailag. Ez egy olyan különálló szervezeti egység, ami-
nek külön nevelési programja és külön testülete van, amit 
a német nemzetiségi csoportok pedagógusai alkotnak. Pe-
dagógusaink: Bódiné Palyóv Edit, Bagó Lilla, - Napsugár 
Óvoda, valamint Somkuti Edit, Gál Edina, Wágner Brigit-
ta, Kettererné Bauer Mónika- Mese Óvoda.
„ A nemzetiségi óvoda a tevékenységi formákat az Óvo-
dai nevelés országos alap programja szerint alakítja ki, a 
tartalmakhoz felhasználja a nemzetiségi nyelvi, irodalmi, 
zenei, szellemi és tárgyi kultúra értékeit. Az óvodai neve-
lés magába foglalja a nemzetiségi hagyományok, szokások 
továbbörökítését, valamint a nemzetiségi identitás meg-
alapozását és fejlesztését.”
(17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai 
nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról, részlet)
A Dunaharaszti Mese Óvodában működik az „Edelweiss” 

(2014-ben alakult),  az idei évben pedig a Napsugár óvo-
dában is megalakult a „Sonnenschein” német nemzetiségi 
hagyomány őrző gyermek tánccsoport.

Mint több évtizede dolgozó óvoda 
pedagógus, meggyőződésem, hogy a 
szülők bevonása munkánkban   fon-
tos része a szocializációnak, szakmai 
munkánk támogatásának, elismerésé-
nek. A szülő részese a programoknak, 
rendezvényeknek óvodán belül és kí-
vül. Megtapasztalja   a gyermekek 
örömét,   sikereit, vele együtt örül, 
készül, maga is egy közösséghez tar-
tozónak érzi magát. Az óvodán   kí-
vüli alkalmak mellett lehetőségük van 
olyan csoporton belül hagyományok 
életben tartására,   mint a karácso-
nyi preckedli és mézeskalács sütés, 
az adventi készülődés. Márton napi 
előkészületek, játszó házak.
Óvodán kívüli ünnepeink és 
hagyományaink közé tartozik   a 
Tájházhoz kapcsolódóan: Szüreti 
felvonulás, Disznóvágás,   Advent, 

Farsang temetés, Húsvét, Nepomuki Szent János ünnepe 
(gyertyaúsztatás), Tájház évfordulója.
Városi rendezvényünk: Márton nap. Óvodán kívüli ünne-
peink továbbá a  hagyományok  ápolásához kapcsolódnak 
az évenként megrendezésre kerülő tánc fesztiválok, ahová 
rendszeresen meghívást kapunk, és részt veszünk.
Az elmúlt évtizedekben gyarapodtak azok a lehetőségek, 
melyek szakmai munkánkat teljesebbé és sikeresebbé tehe-
tik, mint például a német nyelvi továbbképzések itthon és 
Németországban. 
A „Két lépés” írásom címében  lehet tánclépés, amit az 
egészen kis gyermek tesz meg a zene hallatán.  A két lépes 
lehet az újdonságok felé tett első két lépés, ami a szak-
mai  fejlődést segíti, a két lépés lehet a szülő számára is 
fontos mérföldkő, hisz gyermekével együtt teszi meg akkor, 
amikor egy német nemzetiségi csoport tagjává válik. Szá-
momra ez a két lépés a múlt és a jelen közti híd, amely a 
következő generáció számára épülhet szakmai elkötelezett-
ségünk és szeretetünk által. 
A jövő nemzedékének fontos tudnia, hogy a múlt kulturá-
lis értékei gazdagabbá teljesebbé tesznek bennünket, hogy 
általa értéket kapunk és adhatunk tovább, ami időtlen.

Kettererné Bauer Mónika
Dunaharaszti Mese Óvoda

Német Nemzetiségi Egység vezetője
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A Mese Óvoda Edelweiss tánccsoportjával a német 
nemzetiségi hagyományainkat ápolva ismét egy szép dél-
utánt tölthettünk el a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 
szervezésében megrendezett Német Nemzetiségi Délutá-
non. 
32 kisgyermekkel és sok szülővel indultunk útnak a Duna-
haraszti Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásá-
val megkapott autóbusszal Vecsés felé. A gyerekek izga-
tottan, kíváncsian várták ezen a szép napsütéses áprilisi 
délutánon az előttünk álló eseményeket. Vecsésen a nem-
zetiségi iskola adott helyet a rendezvénynek. Elfoglaltuk 
a számunkra kijelölt tantermet, ahol valóságos „Terülj, 
terülj asztalkám!” fogadott minket. A szervezők minden-
re gondoltak: várakozás közben játszhattunk, rajzolhat-
tunk és olyan bőséges étel-ital választékkal kedveskedtek 
mindenkinek, hogy el sem tudtunk mindent fogyasztani.
Ötödik tánccsoportként léphettünk színpadra, ahol a 
gyerekeink kitettek magukért! Öröm volt látni a mosolygós 
arcokat, s olyan gyönyörű kört sikerült megformáznunk a 
táncok során, ami próbák alkalmával ritkán sikerült! A 
színpadról levonulva pedig elismerő hangok vettek körül 
minket: „Gyönyörűen énekeltetek! A gyereke hangja 
teljesen betöltötte a teret!...”  
Néhányan ott tudtunk maradni egészen a program vé-
géig, hogy átvegyük a gyerekekinknek, az őket elkísérő 
óvodavezetőknek és a felkészítő pedagógusoknak szánt 
ajándékokat, majd elénekeljük a magyarországi németek 
himnuszát a rendezvény lezárásaként.

Köszönjük, hogy ott lehettünk! Köszönöm kollégáimnak 
(Kettererné Bauer Mónika, Gál Edina, Rötzer Anikó, 
Wágner Brigitta) a felkészítésben nyújtott segítséget! kö-
szönjük a szülőknek a segítséget, a támogatást!

Somkuti Edit 
Dunaharaszti Mese Óvoda Német Nemzetiségi Nevelési 

Egységének német nemzetiségi óvodapedagógusa

Német Nemzetiségi Délután Vecsésen 
Dunaharaszti - 2017. május 13
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Mint minden évben, idén is a Baktay 
Ervin Gimnázium tanulóiból álló szín-
játszó kör szórakoztatta a közönséget 
Baktay-napon és a jótékonysági estün-
kön is. Az előző két évvel ellentétben 
most egy vígjáték került bemutatásra, 
melynek címe Vadregény, s amely a fi-
atalok és az idősebb korosztály számá-
ra is egyaránt élvezhető, szórakoztató 
műsor volt.
A péntek délutánok csak a színjátszóról 
szóltak. Számos új tehetséggel ismer-
kedhettünk meg, így komoly fejtörést 
okozott néhány szerep kiosztása. Emi-
att szeptemberben válogatásra került 
sor, s miután mindenkinek sikerült a 
személyiségéhez legközelebb álló ka-
raktert megtalálnia, el is kezdődhettek 
a fárasztó, de annál inkább szórakoz-
tató próbák, melyek hol az iskola falai 
között, hol pedig a művelődési házban 
zajlottak. A sok új ember érkezése el-

lenére a csapat nagycsaládként műkö-
dött, mindenben segítettük egymást, 
délutánonként közösen készítettük a 
díszletet. Ez szintén nagyon jó hangu-
latban telt, és a közös munka eredmé-
nyeképpen lett a darab a végén olyan 

sikeres. Az első előadás előtt egy bent 
alvós próbára is sor került, amikor egy 
egész estén át fáradhatatlanul próbál-
tunk. Gyakorlás után rendeltünk és 
ettünk pizzát, majd ezután lehetett 
pihenni, beszélgetni, játszani, ki mit 
szeretett volna, és korán reggel kezd-
tük elölről a próbát. Ennek haszna 
nemcsak az előadás kidolgozottságá-
ban mutatkozott meg, hanem a tagok 
közötti jó kapcsolatban is. 
A premierre diáktársaink, valamint ta-
náraink előtt került sor. Ugyan ez is jól 
sikerült, a musical mégis a jótékonysá-
gi estre érett be igazán, melyet a helyi 
József Attila Művelődési Házban tar-
tottunk.  Rengeteg családtag, barát 
és érdeklődő előtt mutathattuk meg 
rátermettségünket. A belépőjegyek 
mellett számtalan támogatójegy is el-
kelt, ezt ezúton is köszönjük. A közön-
ség hatalmas tapsa jelezte számunkra, 
hogy érdemes volt annyit gyakorolni, 
próbálni.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
Fábry-Hegyháti Júlia, Kórik Borbála ta-
nárnőknek, akik a beszédgyakorlatban 
és a darab összeállításában segítettek, 
valamint az is nagy érdem, hogy kibír-
ták a diákok hullámvölgyeit, és minden 
próbán mosolyt csaltak arcunkra. Kol-
tai Csilla tanárnőnek is köszönjük, hogy 
a dalbetéteknél próbált hangot vará-
zsolni nekünk, valamint Szakál-Balogh 
Henrietta tanárnőnek, aki botlábaink 
ellenére is próbált egy könnyű, mégis 
mutatós táncot tanítani nekünk. 
Ez az év rendkívüli hangulatban telt, 
és én személy szerint kíváncsian várom, 
hogy a jövő mit tartogat az irodalmi 
színpad számára. 

Kovács Anett  9.A

Vadregény

A projekt szót a pedagógiában szű-
kebb értelemben használjuk, mint a 
hétköznapi nyelvben. Azokat a ta-
nulásszervezési formákat értjük raj-
ta, amelyek során a tanulók közösen, 
együttműködve, belső indíttatásból, 

jellemzően valamilyen gyakorlati ter-
mészetű, a mindennapi élethez kap-
csolódó problémára fókuszálva egy 
közös produktum, termék létrehozása 
érdekében dolgoznak. Ezzel a mód-
szerrel dolgozott fel iskolánk 13 osz-
tálya április hónapban két témát, és 
így bekapcsolódtunk az EMMI által 
meghirdetett Digitális témahét és 
Fenntarthatóság-környezettudatosság 
témahetekhez kapcsolódó progra-
mokba. A pedagógusok a tantervben 
előírt, az adott témával összefüggő ta-
nítási órák, tanórán kívüli tevékenysé-
gek keretében kapcsolódtak be tanít-
ványaikkal a projektekbe.

Örökös – Ökoiskola cím birtokosaként 
fontosnak tartottuk a Fenntartható-
ság- környezettudatosság Témahét 
megvalósítását. A program keretén be-
lül a felső tagozat minden osztályában 
„Táplálkozz tudatosan!”elnevezésű 
rendhagyó órákat tartottunk. 
Vállaltuk egy online megrendezett 
versenyen, a „Fenntarthatósági 
Kupán” való megmérettetést is, me-
lyen a gyerekek lelkes hozzáállásának 
és a téma iránti érdeklődésének  kö-
szönhetően a 833 induló csapat közül 
a 8. b osztály csapata a 25. helyezést 
érte el. A 6. a osztály tanulói szak-
köri foglalkozás keretében bekapcso-
lódtak a  Világ Legnagyobb Tanórája 
elnevezésű első világszintű oktatási 
projektbe, melyen keresztül minden 

Projektek a Hunyadiban
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gyermek megismerhette a fenntartha-
tó fejlődést szolgáló globális célokat. 
A 4. d osztály a témahét megvalósí-
tása során az egész hetet átfogó mun-
kafolyamatot, az újrahasznosított pa-
pírgyártást tűzte ki célul. A tantermi 
manufaktúrában a gyerekek élvezettel 
morzsolták, áztatták, kézzel és géppel 
pépesítették az alapanyagot, majd szi-
tatechnikával szűrték és nyújtófával, 
kézzel formázták a papírmasszát. A 
közösen létrehozott produktumot az 
aula faliújságján tették nyilvánossá. 
A témahét központi programeleme-
it a 7. b osztály - a Föld Napja jeles 
naphoz kapcsolódó - rádiós műsora 
színesítette, valamint az újrahasz-
nosítás elvei mentén szelektív hulla-
dékgyűjtést (papír- és elektronikai 
hulladékgyűjtés) szerveztünk, mely-
hez a figyelemfelhívó plakátokat a 4. 
d osztály tanulói készítették. Ebbe a 
programelembe iskolánk alapítványa 
is bekapcsolódott. 
A Digitális Témahét programba a ta-
valyi tanévben első alkalommal kapcso-
lódott be iskolánk egy felsős osztállyal. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel 

az idei tanévben már 5 felső tagozatos 
osztállyal valósították meg kollegáink a 
program fő célját, a digitális pedagógia 
módszertanának népszerűsítését és el-
terjesztését a köznevelésben.  A digitá-
lis kompetenciafejlesztés az informatika 
órán túl az angol, a magyar nyelv és 
irodalom, valamint a történelem tantár-
gyakra is kiterjedt.  Nekünk pedagógu-
soknak nagy felelősségünk van abban, 
hogy a tanulókban kialakítsuk az online 
információk befogadásának, feldolgo-
zásának, továbbadásának kritikus és 
etikus módját. Ennek a képességnek 
az elsajátítására nagyon jó lehetőséget 
nyújtott ez a hét is, hiszen sokat kutat-
tak az Interneten, angol órákon inter-
aktív tananyagokkal, és az otthoni gya-
korlást segítendő online feladatokkal, 
weboldalakkal ismerkedtek meg. Több 
osztály megtanult egy online poszter-
készítő weboldal segítségével az angol 
tananyagokhoz posztert is készíteni.
A projektek megvalósításához köz-
ponti, jól átgondolt struktúrájú se-
gédanyagokat kaptunk, melyek meg-
könnyítették a felkészülést, azonban 
lehetőséget nyújtottak arra is, hogy 

saját elképzeléseink alapján valósítsuk 
meg mindezeket a tanítási órákon. A 
gyerekek többek közt PPT segítségé-
vel kapták az első impulzusokat, majd 
az elsajátított ismeretanyagot a min-
dennapi életükhöz igazítottuk. 
A témahetek általános célja a XXI. 
század köznevelési elvárásainak meg-
felelő gyakorlati, mindennapokban 
használható ismeretek élményszerű, 
játékos módon történő átadása, és a 
szemléletformálás volt.

Eördögh Krisztina, 
Gábor-Csicsai Ildikó, 
Gyurkovics Dorottya

a projekteket megvalósító pedagógusok

Az idő nem volt túl kedvező, a hangulat viszont annál 
forróbb volt az első ízben megrendezésre került Családi 
Napunkon április 28-án,  melyre nagy örömünkre több, 
mint négyszázan látogattak el. Pedagógusaink, diákjaink 
mellett ott voltak a szülők, nagyszülők, keresztszülők, test-
vérek, barátok, egykori diákok, sőt néhány gyerek megje-
gyezte, hogy szomszédaik is eljöttek.
Olyan tartalmas, élménydús, s igazi kikapcsolódást nyújtó 
programot igyekeztünk szervezni, ahol felnőttek s gyere-
kek, szülők s pedagógusok együtt játszhatnak, örülhetnek, 
nézelődhetnek, ahol közvetlenül, s kötetlenül beszélgethet 
mindenki. 
Rendezvényünk fő célja volt mindemellett iskolánk ala-
pítványának, a Rákóczi- Liget Gyermekeiért Alapítvány 
támogatása, hisz kitűzött oktatási-nevelési céljainknak, 
elképzeléseinknek így tudunk igazán magas színvonalon 
megfelelni, s a hozzá szükséges feltételeinket, eszközeinket 
tökéletesíteni. 
Az első Családi Napunk egy igazi nagy kihívást jelentett, s 
talán a legnehezebb feladatunk volt, hogy az ötletek nyo-
mán, számba vegyük azokat a reális ehetőségeinket, me-
lyekre támaszkodva kialakításra és véglegesítésre került a 
program forgatókönyve. 

Ennek létrejöttében alapítványunk elnöke, s egyben a ren-
dezvény főszervezője, Ficzere Noémi kitartó, szervező mun-
kája, agilitása  - s ha szabad egy személyes megjegyzést 
tenni - számomra csodálatra méltó rendszerlátása elenged-
hetetlen volt. Szervezőmunkáját segítette az alapítvány 
kuratóriumának tagja, Martinecz Katalin kolléganőnk.
A rendezvényt Czompa Gyula igazgató úr rövid, de annál 
örömtelibb beszéde nyitotta meg, majd Noémi is köszön-

Családi Nap a Rákócziban
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Iskolánkban hagyományává vált a minden évben megren-
dezésre kerülő várositermészettudományi találkozó. De 
nemcsak itt, hanem a városnak is hagyományává tettük, 
sőt 3. éve, hogy a MTA tiszteletbeli meghívottjai lettünk, a 
fizika mindenkié” programunkban. Büszkék lehetünk arra, 
hogytalálkozóinkról képeket láthatunk és beszámolókat 
olvashatunk a MTA honlapján. Idén ezt a találkozót áp-

rilis 21.-én tartottuk. Miért választottam és próbálom ezt 
a formát, hogy. Kutass-kísérletezz!”? Ahogyan dr. Patkós 
András fizikus egyetemi tanár írja az Elbűvölt fizikus című 
könyvében, a fizika egyre bonyolultabbá vállig, egyre nehe-
zebb megtanulni.
,,Egyetlen fizikus számára immár elérhetetlen a fizika egé-
szének tudása. Ez a bonyolultság veszélyezteti a természet-
tudomány jövőjét. Ha elveszítjük az áttekinthetőséget ak-
kor az iránta való érdeklődésünket is elveszítjük. Ha pedig 
az ifjú tehetségek nem tanulnak természettudományt, ak-
kor lezárul a fizika fejlődése” nos, én úgy gondolom, hogy 
az iskolai kísérletezés és ennek a fenntartása fontos, hogy a 
tanuló ezeken keresztül kapjon magyarázatot a természet 
törvényeire. Egyesek tehát az elméleti mások a kutatás 
iránti kedvüket fejlesztik. Ha egy iskola egy-két ilyen ta-
nulót ad esetünkben a négy iskola 8-10 főt, akik a kutatás 
területén folytatják tanulmányaikat pl. csak iskolánkból 
Tímár Barnabás, Dragchsitz Xavér, Puskás Tivadar táv-
köz. szk, akik azóta is, hogy tanulmányaikat befejezték 
visszajárnak és segítenek a többieknek a fizika szakkörö-
kön. Szikora Georgina szorgalmával és médiaismeretével 
az Európa 2000 tanulója nagy szerepet vállal az elvégzett 
kísérletek dokumentálásában.

Kutass-kísérletezz!

tötte vendégeinket, és ismertette a délután programját, a fog-
lalkozások, játékok, bemutatók helyszíneit. 
Nem kellett messzire mennie a közönségnek a mi táncos nyi-
tódalunk megtekintéséhez, ami ha nem is életünk legszebb, 
mindenesetre az egyik „legnagyobb” éneklése volt, óriási él-
mény marad. Ezúton is köszönjük vendégeink kitartó figyel-
mét, a rákóczis pedagógusokat éltető, elismerő tapsukat!
Fergeteges produkciónk után további, nagyon színvonalas 
táncbemutatók következtek, szinte minden stílus képviseltet-
te magát. Lenyűgöző látvány volt. 
A délután további részében számos program közül választhat-
tak nézőink, de végigjárva a különböző helyszíneket akár sorra 
mindennek részesei is lehettek. Seprűfociban, biciklis ügyessé-
gi versenyen mérhették össze erejüket, látványos kosárlabda 
bemutató után kipróbálhatták magukat a játékban. A vívás 
iránt érdeklődők felpróbálhatták a sportolók sisakjait, tőrt 
foghattak a kezükben. Hatalmas érdeklődés volt az arcfestés 
iránt, ahol még 18 órakor is állt a sor. Kézműves foglalkozá-
sainkon összesen tízféle dolgot készíthettek az ügyes kezűek. 
Talán nem is lehet eldönteni, hogy a családi sorversenyeken a 
küzdelem vagy a humor kapta a nagyobb szerepet, minden-
esetre fergeteges hangulatúra sikeredett. Nagy meglepetést, 
s örömöt szerzett a flipperszoba, igen nagy látogatottságra 

tett szert. Kicsi és nagyobbacska kincskeresőink lelkesen, s 
rendkívül leleményesen oldották meg a feladatokat, dicséret 
illeti őket gyorsaságukért, kitartásukért! 
S aki mindezek közben megéhezett, megszomjazott, isteni, 
bográcsban készült paprikás krumplit kóstolhatott, külön-
böző ízesítésű palacsinták közül választhatott, a büfékben 
ínycsiklandó szendvicsek, sós és édes sütik, teakülönleges-
ségek várták.
Bízunk benne, hogy e széles választékban mindenki talált ma-
gának kedvére való elfoglaltságot, s a dolgos hétköznapokat 
kicsit félretéve, tartalmas kikapcsolódásban, kitűnő 
szórakozásban volt része.
Óriási tisztelettel, s köszönettel tartozunk a szülőknek, 
szinte felsorolhatatlan az a sokrétű segítség, támogatás, amit 
kapott az iskola. Az egyes termek igazi teaházzá, cukrászdává 
alakultak a rengeteg finom süteménnyel, szendvicsekkel, s 
nagy hálával tartozunk a kiszolgálásban nyújtott segítségért, 
a beküldött, felajánlott eszközökért, lelkes támogatásukért, 
jelenlétükért is! 
Köszönjük Dr. Szalay László polgármester úrnak és Lehel 
Endre alpolgármester úrnak, hogy megtisztelték rendezvé-
nyünket!
Nagyon nagy öröm volt látni, hogy vendégeink apraja, nagyja 
jókedvvel, s rengeteg élménnyel gazdagodva tér haza. Remél-
jük, hogy ezzel a családi, s valóban családias napunkkal igazi 
hagyományt teremtettünk!
Támogatóink voltak:  Balogh Krisztián mesterszakács, Baló 
Réka-Planeuron ZRT,  a Berecz család,  az Orgona Kozme-
tika, a Sansa Szappan Műhely, a Pierrot Szépségstúdió, a 
Taschner Motor- Sport, a Ruff Pékség, az Alkotók Dunaha-
raszti Egyesülete, a Tündérvíz, a Buci Pékség Dunaharaszti, 
Ficzere Kyrú, Gyöngyi néni osztálya:  a 3.b , Nóra néni osz-
tálya : az 5.b , AFCS Perspektíva KFT, Pém László, a Duna-
haraszti Nőegylet, UKKO Tea, ML-CAR, Unioprint   
Köszönet érte!

                                                   Humicskó Zsuzsanna
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Tehát csak őket említve már megérte e találkozók szervezése, 
hogy tudásunkat hatásosan a társadalmat pozitív cselekvésre 
ösztönözve adjuk át. Mivel a fizika órák túl rövidek a kísér-
letek elvégzéséhez, a délutáni szakkörön ezeket sikerül kisebb 
csoportban elvégezni és a következő órán, videón bemutatni. 
Sokat segíti a tanulókat a tananyag jobb megértésben, társa-
ik elfogadásában és elismerésében. Amint a mellékelt képek is 
mutatják a város tanulóinak kísérletező kedvű diákjai nagyon 
jól érezték magukat. Az általuk bemutatott kísérletek után 
sor került a Tungsram-pályázaton elnyert kísérleti eszköz 
bemutatására is, mely a fényforrások fényeloszlásának, fény-
teljesítményének és hatásfokának a mérésére szolgál. Ezúttal 
köszönjük a Tungsram Schréder Zrt. felajánlását a mérési 
eszközre. A tanulókat négy kategóriában értékeltük, de senki 
sem távozott oklevél és egy kis figyelmesség nélkül.
1. Legtudományosabb kísérletet bemutató tanuló: Se-
regély Luca 7. osztály Dunaharaszti Körösi Csoma Sándor 
Általános iskola
2. Legötletesebb kísérletet: Török Lilla 8. osztályos tanu-
ló Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola mutatta be
3. Legmunkásabb kísérlet: Faragó Richárd 8. osztályos 
tanuló Dunaharaszti II Rákóczi Ferenc Általános Iskola
4. Leglátványosabb kísérletéért díjaztuk: Tóth Ágoston7. 
osztályos tanulót a Dunaharaszti Baktay Ervin Gimnáziumból

Különdíjban részesült Centnár Lorina 7.osztály a Dunaha-
raszti II Rákóczi Ferenc Általános iskola tanulója.
A találkozón közel 30.tanuló és 6 tanár vett részt. Mindenkit 
a részvételéért elismerő oklevéllel és kis ajándék notesszel ju-
talmaztunk. Szeretném, ha mindez a jövőben is megvalósulna 
és itt Dunaharasztiban mindig lennének olyan igényes taná-
rok, akik szüntelenül törekednének arra, hogy a magyarság 
ne veszítse el a természettudományos műveltség iránti szép 
képességét.

Székely-Simon Mária
 fizika szakos tanár a program koordinátora

Történt egyszer, hogy a 82 éves Gizi néni kihívott a szo-
kásos évi cica vizitre. Semmi különösre nem számítottam, 
miközben ballagtam fel a harmadik emeleti kis lakásba, ahol 
Gizi néni 3 macskája várt rám izgalommal. Csöpike, az öreg 
cirmos kandúr, mindig mindenkit szeret, dorombol, törleszke-
dik, szerencsére soha semmi baja nincs, és még az oltás köz-
ben is boldog, igazi álom páciens az állatorvosnak. Mindig Ő 
az első. Nem így Micike, aki érthetetlen okból veleszületetten 
páni szorongással menekül minden idegen elől, és évről évre 
új búvóhelyeket fedez fel magának. Szerencsére nem túl nagy 
a lakás, de így is elég abszurd érzés, hogy 40 felett nekem 
kell bemásznom egy idegen ember hálószobájában az öreg 
kerevetes ágy alá, hogy kibányásszam a pókhálók és porci-
cák közül Micikét, aki olyan apróra gömbölyödik, hogy sehol 
sem találni fogást rajta. Még jó, hogy ez a macska nem egy 
harcos típus, így a könnyed tornagyakorlatok után Gizi néni 
segítségével átvizsgáljuk, majd sikeresen beoltjuk ezt a cicust 
is. És ilyenkor szoktam egy nagyot sóhajtani, mert következik 
Safranek, aki kifejezett mestere a macska küzdősportoknak, 
és végig csak azért szuggerált engem, hogy végre elérkezhes-
sen az Ő Nagy Pillanata! Ez a macska azt gondolja, hogy én 
magam vagyok a sátán, aki azért jött, hogy őt megsemmisít-
se. A macska hátán tüskésre fújva a szőr! Mereven szembe áll 
velem! Ő nem akar elmenekülni! Csak várja a megfelelő pilla-
natot, hogy egy mesteri rugaszkodással az arcomra vethesse 
magát, és kimarhassa a szememet. Én persze ilyenkor nem 
vagyok kifejezetten boldog, de tudom, hogy muszáj valahogy 
úrrá lennem ezen a kis élőlényen, végül is egy 100 kilós óriás 
vagyok hozzá képest, aki csak 4 kiló, és ő csak egy macska, 
én meg a nagybetűs EMBER. Ilyenkor a bal kezemben lévő 
törülköző rendkívül sokat segít, hogy 4 harapás, és 16 karmo-
lás után végre két vállra fektessük valahogy ezt a bestiát, és 
ő is megkaphassa az oltását. Gondoltam, végre kifújhatom 
magam, gyanútlanul letérdeltem, s elkezdtem összepakolni a 

táskámba a szanaszét szóródott műszereket. Gizi néni közben 
a hátam mögött kicsit remegő hanggal mondta, hogy Doktor 
úr, lenne még itt egy kis apróság. Ó, tessék csak mondani, 
biztos tudok segíteni, szóltam hátra. Igeen? – bátorodott fel 
a hangja. Akkor ezt nézze! -szólt diadalittasan, én meg majd-
nem összeestem, ahogy felálltam és megfordultam. Gizi néni 
időközben csendben ledobta a kimonóját, és majdnem Éva 
kosztümben szobrozott előttem: - Itt a hátamnál meg a hó-
nom alatt hetek óta kínoznak ezek a kiütések, biztos a macs-
káktól vannak Doktor úr, nézze már meg alaposan, s mondja 
meg hogy mivel kenegessem!? A döbbenettől csak összevissza 
dadogtam háziorvosról, bőrgyógyászról, patikusról … Semmi 
értelmeset nem tudtam kinyögni, annyira összezavart ez a 
lehetetlen helyzet. De sikerült szerencsésen elmenekülnöm, s 
később a piacon, amikor találkoztunk, Gizi néni elmesélte, 
hogy valamelyik mosószerre lett allergiás, nem a macskákra, 
így jövőre is szívesen vár engem a három jószág. És én most 
egy évig izgulhatok, hogy milyen meglepetésekkel várnak 
majd engem, ők, négyen! 

Sükösd László

Gizi néni esete a Doktor úrral …
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Takarítson meg pénzt az MBI Franchise 
rendszerén keresztül

Az MBI Franchise Kibocsátó szakmai támogatásával - aki 
a maga nemében elsőként jelent meg a pénzügyi szolgál-
tatások területén Közép-Európában - lehetővé vált, hogy 
pénzt spóroljanak az ügyfelek.
2017. május 12-én Dunaharasztiban megnyitottuk Fran-
chise Irodánkat. A Finance Gold Shop Bt. ügyvezetője: 
Krizsány Ildikó, mint az MBI Franchise Partnere segítsé-
gére lesz az emberek céljainak megvalósításában.
Az MBI Csoport már 28 éve sikeresen működik az eu-
rópai piacon, Magyarországon 1991 óta áll ügyfelei 
rendelkezésére. 
A cégcsoport fontos feladatának tartja, egyben „szociálöko-
nómiai” küldetése is, hogy ügyfeleinek tőkéjét biztonságba 
helyezze.
Optimalizáljuk a meglévő biztosításokat, korszerű lehető-
ségeket keresünk és bemutatjuk a jövőorientált pénzügyi 
megoldásokat.  Az MBI biztosítóktól és bankoktól, pénz-
intézetektől függetlenül működik.
Az MBI Dunaharaszti Store várja ügyfeleit szakértői ta-
nácsadással, egy kellemes atmoszférával rendelkező iro-
dájában, ahol megtudhatják azt is, hogy hogyan tudják 
kiadásaikat optimalizálni, hogyan tudnak legjobban befek-
tetni és megtakarítani. Az MBI Franchise ügyfeleit szeret-
né jóléthez segíteni. 

Új munkahelyeket teremtünk. Ha már dolgozott a pénz-
ügyi szolgáltató szektorban, vagy PrivateBroker karrierút-
ját az MBI-nél szeretné bejárni, várjuk jelentkezését.
Dunaharaszti Franchise Iroda munkatársai mostantól fo-
gadják a szakmai pályázati anyagokat az ildiko.krizsany@
mbi.eu címen. Magas színvonalú, folyamatos képzéseket 
biztosítunk leendő munkatársainknak. Az MBI Alapelv 
annyit jelent, hogy a munkatársak mindig naprakészek.
Várjuk szeretettel az MBI Store Dunaharaszti irodában, 
éljen az általunk nyújtott előnyökkel.

Amennyiben az MBI Franchise működéséről további in-
formációt szeretne megtudni, úgy figyelmébe ajánljuk a 
FORBES* „Make Money! While saving“ című aktuális ki-
adványát, amely betekintést nyújt az MBI világába.

Elérhetőségeink: 
cím: 2330, Dunaharaszti, Dózsa György út 45.
telefonszám: 0620/211-0321 vagy 0670/676-3907
e-mail: 
ildiko.krizsany@mbi.eu , 
viktoria.szepvolgyi@mbi.eu
facebook: MBI Store Dunaharaszti

*FORBES 
- a világ egyik legsikeresebb gazdasági magazinja.

MBI Franchise

Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000 mun -
katársunkkal világviszonylatban a leg je len tő sebb vál-
lalkozások közé tartozunk. Nyolc or szág ban ren del -
ke zünk gyártó üzemmel és több, mint negyven
országban értékesítjük termékeinket. Fő profilunk: 
villamos szerelési és túlfeszültség-védelmi termé -
kek gyártása és for galmazása az építőipar számára.

BETANÍTOTT MUNKÁS 
és GÉPKEZELŐ

Elvárások:  
•  8 általános és/vagy szakmunkás végzettség
•  2 vagy 3 műszakos munkarend vállalása
Előny:  
•  gépkezelői munkakörben szerzett tapasztalat
•  rajzolvasás, mérőműszerek használata

GÉPBEÁLLÍTÓ
Feladatok:  
•  berendezések, gépek technológia szerinti beállítása
•  szerszámcserék lebonyolítása
•  a termelés folyamatos biztosítása
•  minőségi követelmények szerinti gyártás
Elvárások:  
•  középfokú műszaki végzettség
•  3 műszakos munkarend vállalása

Csapatunk bővítésére az alábbi munkakörökbe 
keresünk munkatársakat:

Önéletrajzát e-mailben vagy postán küldheti el 
az alábbi címekre: oneletrajz@obo.hu vagy 

OBO Bettermann Hungary Kft., 
Személyzeti Osztály, 2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Amit nyújtunk:
• versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások,

• korszerű géppark,
• hosszú távú, biztos munkahely, stabil nemzetközi háttér,

• munkába járás támogatása céges buszjáratokkal a következő
településekről: Taksony, Dunaharaszti, Alsónémedi, Majosháza, 

Délegyháza, Dunavarsány, Felsővány, Alsóvány, Ürbő, Kiskunlacháza,
Apaj, Dömsöd, Újhartyán, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Felsőbabád, Alsóbabád,

Táborfalva, Örkény, Hernád, Tatárszentgyörgy, Dabas.

A munkavégzés helye: Bugyi község (Pest megye)
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A Dunaharaszti Kempo Sport 
menetelése!
 

Április 15 péntek, amit már szeretett 
hazánk munkanélküli ünneppé nyil-

vánította idén. Ez a nap viszont nem 
vilt mindenkinek munkanélküli, mivel 
a Magyarországi K-1, ill. MMA krém-
je ( természetesen a profi táborból ) 
ott volt a BELLATOR K-1 MMA gá-
láján a Papp László Sportarénában. 
A Dunaharaszti Kempo Sport Szom-
bat Patrik révén kapott lehetőséget a 
gála szereplésre. Óriási lehetőség volt 
ez nekünk, amin előzőleg csak Felföl-
di Szabolcs ( Totalfight, K-3, Pitbull 
Kupa ), és Bagdi Tamás ( Showtime 
) szerepelhettek ilyen nagy méretű 
nemzetközi gálákon. 
Az Amerikában készülő ellenfél Ker-
tész Máté, nagyon felkészültnek, ruti-
nosnak mondható, és szerencsétlensé-
günkre Patrik két majdnem KO-ját is 
túlélte. A második menet hajrájában 
az ellenfél emberünket földre tudta 
vinni, és három fergeteges támadás-

sorozat után a bíró be is szüntette a 
mérkőzést úgy 4perc 40 másodpercnél. 
Ez úton gratulálunk Szombat Patrik-
nak a nagyszerű helytállásért, Felföl-
di Szabolcs edzője meg volt elégedve 
versenyzőnkkel. 

Dunaharaszti Kempo Sport

Kempo Hírek

Dunaharaszti, 2017. május 20.  
     
A Happy Kids Kupa a Magyarországi 
Goju-Ryu Karate-Do Szövetség szer-
vezésében immár 7. alkalommal ke-
rült megrendezésre 10 egyesület közel 
200 sportolója részvételével, a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola csar-
nokában.
Ez a verseny a kicsikről, a legfiatalab-
bakról szól. Mindig nagy örömmel, oda-
adással készítjük elő és szervezzük ezt 
a versenyt, mert tudjuk, hogy ezek a 
versenyek rendkívül meghatározóak a 
gyerekek számára. Ezek az alkalmak 
megismertetik a kezdőbbekkel a ver-
senyzést, lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy karate tudásukat megmérettes-
sék és egyúttal gyakorolják magát a 
versenyzést. Hiszen a karate, illetve a 

WKF (World Karate Federation) ver-
senyszabályrendszerű sportkarate ott 
lesz a 2020-as Tokyoi Olimpián. Ennél 
fogva a követelmények, a színvonal min-
den versenyen még erősebb lesz, ehhez 
nagyon sok versenytapasztalat és ko-
moly munka kell.
A Dunaharasztin 16. éve működő Du-
naharaszti Goju-Ryu Karate Sporte-
gyesület, a Szövetség tagjaként és a 
verseny házigazdájaként oroszlánrészt 
vállalt a szervezési munkából. 
A dunaharaszti tanítványok közül közel 
40 fő képviselte egyesületünket és fan-
tasztikusan szerepeltek. Mindenki kitett 
magáért és méltán erősítette csapatun-
kat. Karatékéink a város mindhárom 
általános iskoláját képviselték. A részt-
vevő gyerekek óriási izgalommal, de an-
nál fegyelmezettebben készültek fel ver-
senyszámaikra a haladóbb csapattársak 
segítségével. Igazi csapatmunka volt! A 
kicsik versenyeztek, a nagyok segítettek 
az edzői, szervezői, bírói feladatokban. 
A szülők besegítettek a berendezésben, 
a verseny lebonyolításában, az anyukák 
finom sütikkel támogatták a sikeres 
programot!
Az indulók kihon (alaptechnikákból 
összeállított gyakorlat), kata (forma-
gyakorlat), csapat kata (csapat forma-
gyakorlat, 3 fő egyszerre mutatja be) 
szivacsküzdelem és WKF kumite (küz-
delem) versenyszámokban mérhették 
össze tudásukat, 4-5 fős csoportokban, 
hogy mindenki éremmel és sikerélmény-
nyel térjen haza. 

Hogy a motiváció, a jókedv és a lelke-
sedés meg legyen, a vidám érmek és 
oklevél mellé mindenki kapott egy kis 
ajándékot. 
A versenyen 8 hazai és 2 szlovákiai 
klub vett részt. Köszönjük ezúton is a 
klubboknak a részvételt, gratulálunk az 
elért eredményekhez és várunk vissza 
mindenkit a VIII. Happy Kids Kupán 
decemberben.

Bakosné Valkai Márta 

II. Happy Kids Kupa
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2017. április hónapban 
elhunytak neve és életkora:

Szalai Margit  élt 60 évet 
(márciusban hunyt el)
Balázs Istvánné  élt 90 évet
Balogh Kálmán  élt 63 évet
Bugár József  élt 69 évet
Feith Jánosné  élt 94 évet
Gáspár Béláné  élt 82 évet
Herbszt Béla  élt 79 évet
Hermann János  élt 83 évet
Horváth Pálné  élt 86 évet
Janka Györgyné  élt 83 évet
Juhász Jánosné  élt 96 évet
Kardos Sándorné élt 71 évet
Lókucza Sándor  élt 84 évet
Mészáros Béláné élt 62 évet
Oborzil Katalin Amália élt 80 évet
Rideg Károly  élt 81 évet
Sári Sándor  élt 89 évet
Szigetvári Istvánné élt 90 évet
Szőrös Zoltán  élt 88 évet
Tilly József  élt 78 évet
Ulbert Ádám  élt 84 évet
Vadkerti András  élt 87 évet
Vittmann Ferencné élt 76 évet
Volcsik Béláné  élt 87 évet
Weinber Józsefné Csőszi Hermina 
Irén   élt 96 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

Szeretettel köszöntjük 

a 90 éves 

Fajta Istvánné Boriska 

nénit!

Eladó 
Dunaharasztin a 0212/45 
hrsz-ú külterületi 3863 m2-es 
erdő. 

Érdeklődni Lázár Etelkánál 
lehet telefon: 06-1/708-2715, 
06-30/247-3910

Köszönetnyilvánítás!
Dunaharaszti Sport-sziget a Szánkózó domb alja, 2017. május 1-i sokadalom.
A délutáni nap melege levetette velem a felöltőmet, és nem vettem észre, hogy 
kiesett a földre a rádiótelefonom. Alig tettem meg pár lépést, odalép hozzám 
a fiatalember: Bácsi itt a telefonja, nem vette észre, amint a földre esett.
„Köszönöm fiam Neked és a Szüleidnek, hogy ilyen vagy, ilyenné neveltek. 
Maradj ilyen.”

Köszönettel: Velkei Károly egy feledékeny, figyelmetlen polgár Dunaharasztiból

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. áprilisi újszülöttek

Kapusi Léna  04. 02.

Molnár Levente 04. 04.

Visnovitz Piroska 04. 05.

Gavaldi Hanna  04. 08.

Matykó Máté Mihály 04. 10.

Schmauder Gréta 04. 10.

Jakab Rubina Katalin 04. 11.

Miklya Szofi Rebeka 04. 13.

Ruzsa Patrícia  04. 15.

Csereklei Léna  04. 17.

Nagy Gergő  04. 17.

Csáki Emília  04. 19.

Losonci Sólyom Csaba 04. 21.

Hegyes Liliána  04. 22.

Nagy László  04. 24.

Kiss Vince  04. 26.

Zsigmond-Nagy Kristóf 04. 28.

Közélet
Dunaharaszti - 2017. május20
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Nekednyomtatunk.hu   

www.nekednyomtatunk.hu
info@nekednyomtatunk.hu

Nálunk minden
Egyedileg Rád Szabva!

Minden ami nyomtatás...

+36 30 871 3016
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2017. május 7-én reggel a Tesco 
parkolójában 23 izgatott gyerek és 
15 felnőtt szállt fel a Student Lines 
Diákutazási Iroda által bérelt buszra, 
hogy felfedezze Wales csodáit.
2.nap St. Albans 
A Nyugat-Európán átvezető buszút 
után másnap reggel keltünk át Nagy-
Britanniába a Csalagúton. Majd 
a Londontól nem messze fekvő St. 
Albansban megnéztük a katedrálist. 
Wales északi részen, Prestatynban a 
homokdűnés tengerpart közelében, 
mobilházakban szálltunk meg. Már első 

nap felfedeztük, hogy a messzeségben 
van egy világítótorony, miközben a 
tengerparton sétálgattunk. 
3.nap Walesi csodák
Reggel fotómegálló volt a Rhuddlan 
kastélynál, aztán elindultunk 
Llangollen felé. Útközben megálltunk,  
és a Panderosa kávézónál fotózkodtunk  
a birkákkal, ami annál is egyszerűbb 
volt, hiszen Walesben a birkák 
négyszer többen vannak, mint az 
emberek. LLangollenben a Dee 
folyót néztük meg és a piacot, ahol 
mézdinnyét és cseresznyét vettünk. 
Később az Aquaducton sétáltunk 
át. Délután megálltunk Chesterben, 
amit Anglia egyik ékszerdobozának is 
neveznek. Sétáltunk a várfalakon, és 
megcsodáltuk a Tudor-kori utcákat és 
a székesegyházat szépséges kertjével 
együtt.
4.nap Snowdonia 
Reggel Conwyban kezdtük napunkat. 
Körbesétáltunk  a várban, utána 
megnéztük a kikötőt és az egyik 
hidat. Kihajóztunk az Ír-tengerre, 
majd belátogattunk  Nagy-Britannia 
legkisebb házába. Következő megállónk 
a Snowdonia látogatóit összegyűjtő 
Betws-y-Coed volt, itt találkoztam egy 
walesi angol hölggyel, Mel Roberts-
cel, Ica néni ismerősével, aki kicsit 
bevezetett engem a walesi nyelvbe. 
Később felmentünk Snowdonia legszebb 
vízeséséhez, a Swallow Fallshoz. Ezután 
gyalogtúrára indultunk Cwl Idval 
völgyében. Csodálatos környezet vett 
minket körül: óriási hegyek, fű, belőle 
kiálló kövek, és azok között folyó 
patakok. Sehol egy fa. Középen egy 
gleccsertó, amit körbejártunk.
5.nap Walesi különlegességek 
A Palamúzeumban kezdtünk. Itt egy 
leállított palabányában néztük meg a 
gépeket, munkáslakásokat, műhelyeket, 
és természetesen a palát. A második 
megálló Caernarfon volt, ahol azt a 
várat néztük meg, amiben a mindenkori 
walesi herceget iktatják be. Sétáltunk 
a falakon, megnéztük a múzeumot, 
végül Caernarfon főterét. Hazafele 
menet megálltunk a leghosszabb nevű 
vasútállomástnál LLanfairpwllgwyng
yllgogerychwyrndrobwllllantysiliogog
ogoch-nál. Neve azt jelenti, hogy „A 
vörös barlangi St. Tysilio melletti sebes 
örvény közelében levő fehér mogyorófák 
völgyében fekvő Szűz Mária templom”. 
6.nap Időutazás a középkorba 
Aznap csak egy programunk volt a 
tranzithotelhez menet, a Warwick 
kastély. A főúri lakosztályokban kezdtük 

túránkat, ezután az íjászbemutatót 
néztük meg. Közben eleredt az eső, 
ezért a bárba menekültünk. Amikor 
az eső csendesedett, az időtoronyban 
egy filmet vetítettek a vár történetéről. 
Közben teljesen elállt az eső, így a 
sólyombemutatóra is sor került. A nap 
záróprogramja az időlabirintus volt. 
7.nap London 
Az utolsó nem utazós napon 
Londont néztük meg. A Westminster 
székesegyház közelében indultunk 
el, vagyis rögtön láttuk a Big Bent 
és a Parlamentet. Ezután a St. 
James’s  parkon át mentünk -különféle 
madarakkal és mókusokkal találkozva 
- egészen a Buckingham palotáig. 
Innen a Picadilly Circus-höz sétáltunk. 
Áthaladtunk a kínai negyeden - itt 
különleges zöldségek, gyümölcsök 
voltak - a Covent Gardenen egészen a 
Trafalgar térig. Itt a Nemzeti Galériában 
egy feladatlap segítségével nézegettük 
meg a leghíresebb festők műveit. A nap 
utolsó programja volt a London Eye. 
Itt egy sajnálatos esemény történt. 
A rendelésünket egy olasz csoporttal 
felcserélték, ezért nem mindenki tudott 
felmenni. A várakozásért kárpótolt az 
élmény. A kilátás gyönyörű volt!
Ezután fáradtan, de élményekkel 
telve ültünk fel a buszra, és kezdtük 
meg utazásunkat hazafelé. Út közben 
felidéztük élményeinket, és ahogy 
lenni szokott, már a jövő évi utazást 
tervezgettük. Szeretném megköszönni 
mindannyiunk nevében ezt a szép utat 
a szüleinknek, a kísérő felnőtteknek, 
tanárainknak és a szervezőknek.

Kovács Domonkos 6.a
     II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Wales csodái

Tisza-túra
Tokaj – Poroszló – Tisza-tó
2017. július 1.- július 9. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet
Czompa Gyula
30-3427962
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Legyen a kreativitás mindenkié!
Sokan úgy gondolják, hogy a kreativitásra születni kell! Van, 
aki szeret kitalálni, rajzolni, barkácsolni; kütyüket, mütyű-
röket készíteni, vagy egyáltalán képtelen az ilyesmire. Akkor 
más dolgokkal foglalja el magát: sport, mozgás, zene, játék, 
számítógép…Vajon tényleg és véglegesen le kell erről mondani 
már egészen fiatalon? Ez a döntés és hozzáállás erősen behatá-
rolja az élet adta lehetőségeket. 
A kreativitás valójában nyitottság, kísérletezés, örömteli, ru-
galmas hozzáállás az élethez. Ez a képesség bennünk van, 
különböző mélységekben elrejtve. Van egy módszer, a jobb 
agyféltekés rajzolás, mellyel bármely életkorban (kisgyermek-
től szenior korig), és bármilyen szintről kiindulva, hatékonyan 
lehet elősegíteni a kreatív képességek kibontakozását. Rend-
szeres gyakorlásával jelentős fejlődés mutatkozik a kézügyes-
ség, grafikai ábrázolásmód, megfigyelőkészség, elmélyülés-el-
csendesülés, önkifejezési vágy, kapcsolatteremtés, önismeret és 
önbizalom terén. 
Rajzolás közben észrevétlenül szemléletet váltunk az élethez, 
és az önmagunkhoz való viszonyulásban. A fejlődés mozgatója 
a motiváció, az érdeklődés felkeltése, a pozitív megerősítés és 
pozitív önfelismerés, sok-sok dicséret, és a közös öröm. Tanít-
ványaim az első foglakozásokon szembesülnek azzal, hogy a jót 
nem is látják munkájukban, főként a hibákra fókuszálnak, mi-
ként a felnőttek. Rajziskolámban megtanulják meglátni a sa-
ját értékeiket, így elégedetté, boldogabbá válnak. Az elismerés 
alapja nem az egymás közötti összehasonlítás, és a versenyeken 
való győzelem. Az a kérdés, önmagához képest fejlődött-e, és 
mi annak együtt örülünk.
Nem gondolom, hogy mindenkiből művész lesz, aki gyerekko-
rában ügyesen rajzolt, nem is ez a célom, bár a tehetséggondo-
zás és fejlesztés is fontos feladatom. És nem is csak a „tehet-
ségesekkel” érdemes foglalkozni. Hiszen mindenki tud fejlődni, 
ha van szeme, hogy megfigyeljen, és van ceruzát tartani tudó 
végtagja is. Minden képesség fejleszthető, csak megfelelő ta-
nulható módszer, érdeklődés, kitartás és rendszeres gyakorlás 
kell hozzá.  Közös munkánk jutalma a siker, az örömteli, bol-
dog, felszabadult ember, aki szabadon kifejezi érzelmeit. Azt is 
megtanulják közben, hogy elérhetik, amit szeretnének, ha elég 
kitartóak és hajlandóak tenni is érte.
Szeretnék felnőtteket, szülőket, nagyszülőket is megtanítani 
erre a módszerre, (nemcsak a rajzolásban), akik a gyerekeikkel, 
unokáikkal együtt maguk is átélhetik az új látásmódot. Rend-
szeres gyakorlással a felnőttek is megtapasztalhatják a belső 
fejlődést, mely a szemléletmód megváltozásával jár. 
Várom szeretettel nyári napközis és intenzív táboraimban a 
haladó, gyakorló tanítványokat is.  
Tanév közben szakkörökön és gyakorló foglalkozásokon fej-
leszthetik tovább a kialakult képességeiket.

Barabásné Czeiner Gabriella 
tanító, kineziológus, Tel. 36-30-911-8015

rajziskola@tuzopalstudio.hu
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