
XXVII. évfolyam - 2018 január - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja

DUNAHARASZTI
HÍREK

Testületi döntések
A kultúra hírei

Választás 2018
Védőoltás

Iskolák hírei
Csillagszeműek

Főzőverseny
Böllérfesztivál

Foto: Teszár Ákos



IMPRESSZUM
Szerkesztők: dr. Szalay László polgármester, 
Szerkesztőség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 
2330 Dunaharaszti, Fő út 152., Tel.: 504-450 
e-mail: Dharaszti2000@gmail.com
Fotó: Teszár Ákos, szerzők
A kéziratok leadási határideje: megjelenést megelőző hónap 20-a. 
Kéziratokat 60 napig őrzünk meg és nem adunk vissza.
Hírdetés felvétel: Dharaszti2000@gmail.com.  Tel.: 70 225 00 35
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a leadott anyagok szer-
kesztésére.
A leadott anyagok és hirdetések valóságtartalmáért 
a szerkesztőség nem vállal felelősséget.
Megjelenik 8500 példányban.  ISSN 1589-5874

INTERNET - TV optikán 

100+ digitális és 34+ HD 
TV csatorna köztük a közkedvelt  

DIGI csatornák 
Dunaharaszti több területén 

a fény sebességével küldjük az 
Internet és TV csomagokat 

Dunaharaszti, 
Dózsa Gy. út 49. 

H-P 9-17:30,  
Szo. 9-12  

(70) 3388-338  
(24) 300-300 

További információ  
a 12 éves helyi  

ügyfélszolgálatunkon. 

Új és használt  
Notebook, számítógép  
Alkatrész - Periféria 

DUNAHARASZTI HÍREKDunaharaszti - 2018. január2



DUNAHARASZTI HÍREK

A Képviselő-testület 2018. január 29-i ülése
Két ülés között történtek 
1. Megkezdődött a város közigazgatási területén a 0,4 kV-
os elektromos hálózatok mentén a fák űrszelvény gallyazá-
sa a parkfenntartó Zöld Korona Garden Kft. által.
2. A Vásárhelyi Pál utcában 30 km/órás sebesség-korlá-
tozó táblák kerültek elhelyezésre, a Zágoni-Kaszala-Leh-
mann kapitány utcákat pedig alárendeltük a Máv-Alsó 
utcának, „elsőbbségadás kötelező” táblák kihelyezésével.  
Beláthatóságot könnyítő tükör került elhelyezésre az And-
rássy-Munkácsy utcák kereszteződésében.
3. A síkosság-mentesítés és a hóeltakarítás menetrendsze-
rűen lezajlott a városban.
4. A Háziorvosi Rendelő bővítésére beadott pályázatot 
megnyertük, a támogatási szerződés megkötése folyamat-
ban van, ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására. 
5. Az A-3 belvízcsatorna burkolására beadott pályázatun-
kat kedvezően bírálták el, a támogatásról hivatalos döntést 
még nem kaptunk.
6. A Mese Óvoda, a Bölcsőde és a József Attila Művelő-
dési Ház energetikai fejlesztésére beadott pályázatunkat a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Operatív Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkárság tájékoztatása szerint tá-
mogatásra javasolták. 
7. A Bölcsőde építésére a közbeszerzési eljárást elindítottuk.
8. A sport-szigeti teniszpályák fejlesztésére beadott pályá-
zatot megnyertük, a kivitelezés megkezdődött.
9. A gyártóval folytatott tárgyalások eredményeképpen ki-
alakítottuk a ROTA vírus elleni védőoltáshoz nyújtandó 
önkormányzati támogatás lebonyolításának rendjét.
                                                                       
Szóbeli előterjesztések: 
• A DMTK-KVSE Aquasport Egyesület támogatási kérelme
• Városi Bölcsőde új tagintézmény megépítése és eszközök 
beszerzése közbeszerzési eljárások indítása
A testületi ülés napirendi pontja:
1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet terve-
zet második olvasata
2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak felbontá-
sáról és helyreállításáról szóló helyi rendelet megalkotása
3. A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő Együttmű-
ködési Megállapodás jóváhagyása
4. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekkel 
kötendő Munkamegosztási Megállapodás jóváhagyása
5. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 
a 2018. április 8-án tartandó országgyűlési képviselő-vá-
lasztásra
6. Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság éves beszá-
molója
7. A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a 
2017. évben felhasznált szociális célú támogatásokról
8. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

•  A DMTK-KVSE Aquasport Egyesület támoga-
tási kérelme
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének 
5. számú mellékletében „I. Versenysport és utánpótlás-ne-
velési tevékenységek támogatása” kormányzati funkción 
belül szereplő, „Úszószakosztály támogatása” soron meg-

jelenő 7.000.000,- Ft összeg terhére 2.000.000,- (kettőmil-
lió) forint támogatást nyújt a DMTK-KVSE Aquasport 
Egyesület részére.

•  Városi Bölcsőde új tagintézményének megépíté-
se, illetve az eszközök beszerzése céljából közbe-
szerzési eljárások indítása
- Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 93/2017.(IX.25.) sz. Kt. határozatát módosít-
ja és a Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintézményének 
építése tárgyában, a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00076 azo-
nosítószámú számú pályázattal elnyert támogatás felhasz-
nálásával közbeszerzést ír ki. A közbeszerzés bruttó értéke: 
296.373.421,- Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pol-
gármestert arra, hogy a közbeszerzési eljárást megindítsa.
- Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 100/2017.(X.30.) sz. Kt. határozatát módo-
sítja és a Dunaharaszti Városi Bölcsőde új tagintézménye 
bölcsődei eszközeinek beszerzésére közbeszerzést ír ki. A 
közbeszerzés bruttó értéke: 38.576.708,- Ft. A Képvise-
lő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési 
eljárás megindítására.

1. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az Ön-
kormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-terve-
zet második olvasatát elfogadta. 
2. A Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalkotta az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak 
burkolatának felbontásáról és helyreállításáról szóló helyi 
rendeletét.
3. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóvá-
hagyta Dunaharaszti Város Önkormányzata, valamint a 
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Duna-
haraszti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Dunaha-
raszti Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött 
együttműködési megállapodást.
4. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóvá-
hagyta a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szerv, valamint a következő gazda-
sági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:
Dunaharaszti Mese Óvoda
Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda
Dunaharaszti Városi Bölcsőde
Dunaharaszti Városi Könyvtár 
Dunaharaszti Területi Gondozási Központ
Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat között 
létrejövő Munkamegosztási Megállapodást. 
5. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2018. április 8-án tartandó országgyűlési képviselő-válasz-
tás lebonyolítása érdekében a jegyző javaslatára a szava-
zatszámláló bizottsági tagokat megválasztotta.
6. Az Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság éves beszá-
molóját a Képviselő-testület elfogadta.
7. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2017. évben fel-
használt szociális célú támogatásokról szóló beszámolóját 
a Képviselő-testület elfogadta.
8. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót a Képviselő-testület elfogadta.
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KÖZMEGHALLGATÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását megelő-
zően KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre tisztelettel 
meghív minden érdeklődő lakost.

A Közmeghallgatás időpontja: 

2018. február 12-én 18 óra.
Helye: 

Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház.
(2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u.2.)

Tisztelt Választópolgár! 

A 2018. évi országgyűlési választások helyi szinten törté-
nő megszervezése a jegyző által vezetett helyi választási 
iroda feladata. Kiemelt jelentőségűnek tartom azt, hogy 
tájékoztassam Önt mindazon információról, ami válasz-
tójoga gyakorlásában segítségére lehet. Az önkormányzat 
honlapján - http://dunaharaszti.hu/orszaggyulesi-valasz-
tas-2018 - minden szükséges információt megtalál, de sze-
mélyesen is rendelkezésére állunk a Polgármesteri Hivatal 
2-es és 7-es szobájában, valamint az 504-421-es és 504-
422-es telefonszámokon.
Az alábbiakban néhány lényeges információra szeretném 
felhívni a figyelmét:
A választásra 2018. április 8-án, vasárnap 6 és 19 óra 
között kerül sor Dunaharaszti 16 szavazókörében. Erről 
azok a választópolgárok, akik február 9-i záródátummal 
a szavazóköri névjegyzékekben szerepelnek, legkésőbb 
2018. február 19-ig értesítőt kapnak, mely az alapvető 
információkat tartalmazza. Azok, akik február 9-ét köve-
tően kerülnek a szavazóköri névjegyzékekbe (pl. lakcím-
változás okán), szintén megkapják az értesítőt, a változás 
átvezetését követően.
Átjelentkezéssel szavazhat az a választópolgár, aki a sza-
vazás napján a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő he-

lyen tartózkodik majd; az erre irányuló kérelemnek leg-
később 2018. április 6-án 16.00 óráig kell beérkeznie a 
helyi választási irodához (a benyújtásnak több módja is 
lehetséges). 
Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi 
állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása mi-
att nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe. A kérelemnek 
legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie 
a helyi választási irodához. Indokolt esetben a szavazás 
napján is lehet kérni mozgóurnát, 15.00 óráig bezárólag, 
de akkor már a szavazatszámláló bizottságnál.
A nemzetiségi regisztrációt (amennyiben ez korábban 
nem történt meg) 2018. március 23-án 16.00 óráig lehet 
kérelmezni személyesen a helyi választási irodánál, levél-
ben, vagy online módon. Az űrlapon rendelkezni lehet 
arról is, hogy a nemzetiséghez tartozó választópolgár áp-
rilis 8-án a nemzetiségi listára kíván szavazni, ebben az 
esetben nem szavazhat pártlistára. 
Sok hasznos információ található a Nemzeti Választási 
Iroda honlapján is: http://www.valasztas.hu/ogy2018

Kiss Gergely jegyző 
Helyi Választási Iroda vezető
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Dunaharaszti Városi Könyvtár
Télvíz idején is folytatjuk helyismere-
ti barangolásunkat, hogy felfedezzük 
Haraszti rejtett értékeit. Februárban a 
Rákóczi-ligeten sétálunk takaros csalá-
di házak szegélyezte, gondozott, szép 
utcákban. „A Rónay György utca 1991-
től viseli ezt a nevet, korábban a (bel-
ső) Határ út elnevezést viselte. ”– írja 
Dr. Helméczy Mátyás helytörténész. 
„A Táncsics utcától indul és a Knézich 
utcáig tart. Keresztező, illetve kapcso-
lódó utcái: Tomori, Botond, Gárdonyi, 
Tas vezér, Diófa, Széchenyi köz, Orgo-
na, Tavasz és Knézich utcák.” Negyven 
éve hunyt el Rónay György (Budapest 
1913. október 8 – Budapest 1978. április 
8.) magyar katolikus költő, író, műfor-
dító, esszéíró, műkritikus, irodalomtör-
ténész. 1936-ban a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem magyar–fran-
cia szakán tanári, majd Szegeden böl-
csészdoktori oklevelet szerzett. Első 
munkahelye a Révai Könyvkiadó volt, 
ahol lektorként dolgozott. 1947–1949-
ben a Demokrata Néppárt országy-
gyűlési képviselője, 1969-től a Vigília 
felelős szerkesztője. Pályája a Nyugat, 
főleg Babits és a francia Paul Claudel 
vonzáskörében indult. Élménylírájában 
a világ szépségére rácsodálkozó felelős-
ségteljes ember hangja lett egyre in-
kább erősebb, regényeiben pedig a spi-
rituális tartalom. „Az olvasó napjója” 
címmel adta ki gondolatait több mint 
egy évtizeden keresztül a rendszeresen 
áttanulmányozott kortárs irodalom leg-
jelentősebb műveiről. Műfordítóként 
megismertette a magyar olvasóval az 
európai lírát Michelangelotól, Rim-
baud-ón és a német klasszikusokon ke-
resztül a modern franciákig.
A Rónay utcából eljuthatunk a „Tas 
vezér utcába” amely – ahogyan Dr. Hel-
méczy Mátyás írja – „140 méter hosszú. 
A II. világháborút követően alakult ki, 
nevét ekkor kapta. Az utca a Széchenyi 
és a Rónay utcákat köti össze. A zöm-
mel egyszintes családi, kertes házak kö-
zött néhány magasabb építésű is akad. 
Közepesen fásított utca.” 1070 éve 
hunyt el Tas vezér (?- 948.) a hét vezér 
egyike. Árpád nagyfejedelem unokája 
volt. A budapesti Millenniumi emlékmű 
– az 1990-as párizsi világkiállítás-nagy-
díjas, 36 méter magas oszlopon álló 480 
cm-es Gábreil arkangyalt ábrázoló szo-
bor körüli - központi szoborcsoportjá-
ban találhatók Árpád nagyfejedelem és 
a hét vezér: Álmos, Előd, Ond, Kond, 
Tas, Töhötöm és Huba fenséges lovasz-

szobrai, amelyek Zala György alkotá-
sai. Anonymus is megemlékezett Gesta 
Hungarorumában Tas vezérről, aki az 
ecsedi lápnál földvárat épített Sárvár el-
nevezéssel. Több település nevében őrzi 
emlékezetét, mint Tass, Nyírtass. Gár-
donyi Géza pedig így vallott róla: „Tas 
vezér is gyöngy emléket hagyott magá-
rul: Marót királyt nadrágolta pogányul, 
Ő volt apja a dicső nagy Lehelnek, ki-
nek kürtjét Jászberényben emeld meg.”
Könyv-, filmajánlóink célja, hogy se-
gítségével a könyvtárba járók és akik 
nem könyvtárhasználók; a gyerekek és 
az idősek; a könyvmolyok és a nehezen 
olvasó örökmozgók; a klasszikusokat, a 
kuriózumot kedvelők és akik a könnye-
debb stílust szeretik;  az értelmiségiek 
és az egészen picik, akiknek a nagyob-
bak olvasnak fel; a nyelvzsenik és a ma-
gyarul olvasók; a filmbarátok és a zene-
kedvelők;  a helytörténet-kutatók és a 
történészek; a kritikusok és a trendi-kö-
vetők is megtalálják a számukra legin-
kább megfelelő, élvezetes, tanulságos, 
romantikus, humoros, dokumentalista, 
egészen új, kedvenc műveket. Széles-
körű a választékunk; tessék választani: 
Orczy Emma: Revans Párizsban, (Bu-
dapest: Kairosz, 2017). A Londonban 
élt magyar bárónő, Orczy Emma, aki 
az 1905-ös, „A Vörös Pimpernel” című 
regényével szerzett hírnevet - amelyet 
tizennégy nyelvre fordítottak le és 
többször meg is filmesítettek -, a követ-
kező évben (1906) a sikerre való tekin-
tettel megírta a folytatást a „Revans 
Párizsban” címmel. Főhőse az elbűvölő 
Juliette de Marny, aki gyermeklány-
ként, tizenkét évesen tesz fogadalmat, 
amikor ugyancsak ifjú bátyja, Philippe 
holttestét hazahozzák egy végzetes es-
tén. A kis vikomt De Marnyt, a Marny 
hercegi cím és hatalmas birtok örökö-
sét megalázó párbajban győzte le Paul 
Déroulede. Ekkor hangzanak el Juliet-
te elkeseredett szavai:„a mindenható 
Isten arca előtt, aki lát és hall engem, 
esküszöm, hogy felkutatom Paul Dér-
oulede-et, és bármely módon, amelyet 
Isten diktál nekem, elérem a halálát, a 
tönkretételét, becsületének elvesztését, 
így állok bosszút bátyám haláláért!”.  
És ettől kezdve a lány életének egyetlen 
célja a revans: a gyilkosnak pusztulnia 
kell! Ám hogyan férkőzhet a párizsi for-
radalom ünnepelt hősének közelébe? 
Ármány, cselszövés, árulás, féltékenység 
kíséri útját, amelyet a történelem rette-
netes, véres eseményei közt kell bejárnia 

- hogy végül a guillotine-tól a mindent 
elsöprő szerelem és a híres angol lord, a 
kém-kalandor Vörös Pimpernel mentse 
meg az üldözőt és az üldözöttet.

Képregényeken,  mangákon, fantasyken 
felnövő gyerekek kedvence lehet Finy 
Petra 2017-ben megjelent könyve az 
Azurro, amelyből egy fordított mesevi-
lág különös lényei lépnek-másznak-re-
pülnek elő. Azurro, az átlátszó testű 
légből kapott, a felhők közt lebegő Priz-
mapoliszból indul Végtelenvilág körüli 
útjára, pedig semmi kedve elmenni és 
hőssé válni. Inkább randevúját tervez-
getné az Üveghegyen innen szíve vi-
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rágnyelvű hölgyével, Zilonával. Ám 
a világot meg kell menteni, mert 
Kroll, a drágakövek bűvöletében 
élő smaragdkobold magának akarja 
a senkiföldi drágakőmezőt. Megkez-
dődik a hajsza: kinek a smaragdo-
kért, kinek a varázslények megmen-
téséért. A kifordított mesevilágban 
azonban mindenki másmilyen, mint 
amilyennek gondolnánk. Felegúton 
vagy az Újperenciás-tenger partján 
csak abban reménykedhetünk, hogy 
az eddig méltatlanul mellőzött jósá-
gos vasorrú boszorka, a megrogyott 
önértékelésű, többre hivatott kurta 
farkú kismalac vagy a legújabb kori 
felhőkarmolók is a jók pártján áll-
nak. Finy Petra szellemes humorát, 
nyelvi leleményeit, a modern, tün-
dérmesébe oltott fantasyt Dömsödi 
Zsolt illusztrációi erősítik.
Liz Nugent a pszichotrillerek írországi 
királynője! Ez a történet - Mindig is éj-
jel lesz, címmel (Budapest: Lettero Ki-
adó, 2017) - még e műfajban is merőben 
szokatlan, nemhiába írták róla, „ha 
élne Hitchcock, ebből rendezne fil-
met”!  A  tökéletes házaspár. A tökéletes 
gyilkosság. Senki nem feltételezné, hogy 
az elismert bíró és elegáns felesége egy 
drogos prostituálttal beszél meg talál-
kozót. Azt pedig végképp nem, hogy 
a lányt megölik és eltemetik patinás, 
ódon villájuk kertjében. A Fitzsimon 
házaspár mélyen hallgat a gyilkosságról. 
A nő mindent megtesz, nehogy a fia 
tudomására jusson a szörnyű titok. A 
férfi viszont lelkileg és idegileg kezd 
szétesni. Az utolsó lapokon szinte elvi-
selhetetlen a feszültség, bravúros „ke-
gyelemdöféssel” a végén!
104 perces a Szólít a szörny, színes, 
feliratos, angol-spanyol-amerikai fan-
tasyfilm.  A 12 éves Conor (Lewis Mac-
Dougall) egy csodálatos fantáziával 
megáldott kisfiú. Amikor élete legna-
gyobb megpróbáltatásával kell szembe-
néznie, nem akármilyen segítőt kap: egy 
hatalmas szörny (Liam Neeson) látogat 
el hozzá éjszakánként, aki fantaszti-

kus történetekkel ébreszti fel a fiúban 
szunnyadó erőt és bátorságot.  Conor 
végül a mesék és a szörny segítségével 
nemcsak édesanyja (Felicity Jones) sú-
lyos betegségével és iskolatársai zakla-
tásával küzd meg, hanem a saját félel-
meivel, dühével és bűntudatával is. A 
film Patrick Ness azonos című világsi-
kerű regényéből készült, amely megta-
lálható könyvtárunk „12+ részlegében”. 
Mindenkinek ajánlom, akinek meg kell 
harcolnia a saját „szörnyeivel”!
Február 25-én lesz a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja. Gyűj-
teményünk becses darabja Léber-
Somogyváry Mária könyve (Gyula 
diák lánya), aki tíz évig elszenvedte 
a kényszermunkát a gulágon. Vissza-
emlékezését „Ahol én voltam, ott nem 
voltak hősök…” Női gulág – szovjet 
hadifogság - címmel (Budapest, Auk-
tor Kiadó, 2003.) megtalálják szép-
irodalmi gyűjteményünkben. Az ő 
életrajzi írását ajánlva tisztelgünk az 
áldozatok emléke előtt. 
A könyvtár gyűjteménye inspirál, gaz-
dagít és tanít – használják! Az önkor-
mányzat ingyenes beiratkozással kedvez 
önöknek – használják ki! Kedves olva-
sónk, 2017-ben ön minimum 90 ezer 
forintot spórolt meg a könyvtárhaszná-
lattal! Profitálhatnak a könyvtár szol-
gáltatásaiból, amelyet azután az élet 
nagyon sok területén hasznosíthatnak. 
Állományunkban interneten is - nagyon 
egyszerűen - kereshetnek: dhbiblio.
hu>dokumentumkereső.  Ajánljuk az 
érdeklődők figyelmébe fénymásolás, spi-
rálozás, szkennelés, nyomtatás, faxolás, 
laminálás szolgáltatásainkat is!
Tisztelettel hívjuk önöket programja-
inkra is: februárban Mini Galériánk-
ban Tőkés Ágnes budakeszi könyvtá-
ros természetfotóit láthatják - Nyitott 
szemmel - címmel. „16 éves koromtól 
járom a természetet fényképezőgéppel 
a nyakamban. Foglalkozást is úgy 
választottam, hogy a növények 
közelében maradhassak. 
Biológia-földrajz szakos tanári 

végzettséget szereztem. Keresem vagy 
találom a szépséget a természetben, 
amit a vonalak, a színek és a környezet 
harmóniája alkot. Ez a kiállítás az utolsó 
2 évben készült képek válogatása.” 
Február 8-án 10-12.00 Dühöngő és dél-
után 16-18.00 Játékdélután programja-
ival várja a könyvtár mindazokat, akik 
családostul szeretnék a közösségben 
megtalálni a meghitt társaságot, a kel-
lemes szórakozást, a rendhagyó foglalko-
zást varázslatos, könyvtári környezetben.
Február 15-én, 18.00-tól a haraszti kerá-
mikus, Szabó Ági Dél-Afrikáról – ahol 
huzamosabb ideig élt - tart vetített ké-
pes előadást.
Új magazinnal gazdagodott a 
folyóirattárunk: a Fanny című lap sok 
érdekességgel szolgál, többek között 
interjút, diétát, kiránduló-, egészség-, 
szépségtippeket, recepteket találnak 
népszerű művészektől. Kölcsönözhető.
Köszönjük a Harasztin élő Maros 
Krisztina meseillusztrátor-író gyönyö-
rűszép gyermekkönyvajándékait és 
mindazoknak a szebbnél szebb köny-
veket, akik megtisztelték könyvtá-
runkat, vagy közösségi könyvcserélő-
kuckónkat ajándékaikkal! 424 kitűnő 
állapotú újdonsággal gazdagodott ez-
által könyvgyűjteményünk, amelyeket 
kikölcsönözhetnek az érdeklődők.
Kérjük hogy, akik rendelkeznek 
adójuk 1%-ról, tegyék ezt a 
Dunaharaszti Városi Könyvtár,  
2330 Dunaharaszti, 
Dózsa Gy. út 12/b. javára. 
Adószámunk: 16794601-2-13.
Sok segítséget jelent, hiszen tavaly 
számítógépparkunkat korszerűsíthet-
tük ezáltal. Köszönjük! A Dunaharasz-
ti Városi Könyvtár munkatársai. 
Kérjük, lájkoljanak az alábbi címen: 
www.facebook.com/dhbiblio
Tájékoztatjuk kedves könyvtár-
használóinkat, hogy február 1-től 
változik a könyvtár nyitvatartása! 
Hétköznap – csütörtök – kivéte-
lével minden nap 10-18. tartunk 
nyitva és szombaton 9-13.óráig.
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Képek a Laffert Kúria és 
a Művelődési Ház életéből

Szilveszteri bál

Újévi koncert

Matiné – Európai mesék
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Január 19-én, a Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából irodalmi esten bemutat-
tuk Róna J. László Dunaharasztin 
élő és alkotó költő munkásságát. A jó 
hangulatú est beszélgetését igyekeztünk 
kicsit összefoglalva, leegyszerűsítve az 
élő beszédéből az írott sajtóba történő 
megjelenéshez átdolgozni. A költővel 
Nagyváradi Erzsébet és Balogh Gábor 
– szintén Harasztin élő – színművé-
szek beszélgettek
Kérlek, mesélj a gyermekkorodról!
1953-ban születtem Budatétényben, 
röviddel az után, hogy a községet a fő-
városhoz csatolták. Így szülőhelyemen 
még gyerekkoromban is rajta volt a 
vidék – jó értelemben vett – lenyoma-
ta; a sok kertes családi ház között pa-
rasztgazdák tanya-jellegű házak is vol-
tak, így természetközeli, falusi jellegű 
környezetben nevelkedtem, egészen ti-
zennégy éves koromig. Akkor beköltöz-
tünk egy nyolcadik kerületi bérházba. 
Itt jártam a nyolcadik osztályt is, ahol 
már tudatossá vált irodalmi érdeklődé-
sem, ami akkor még csak az olvasásban 
nyilvánult meg. Verses alkotókedvemet 
egy kicsit később – hasonlóan sok más 
ifjú emberhez –, a szerelem ihlette.
Írásaid hűen őrzik a nagyszülők 
emlékét. Milyen szerepük volt ab-
ban, hogy megszeretted a verseket?
Nagyszüleim egyszerű gazdálkodó em-
berek voltak, rengeteget dolgoztak, 
így hát keveset olvastak. Gyermekko-
romban gyakran betegeskedtem, s ez-
alatt sokat olvastam, talán helyettük 
is. Ők másként hatottak rám, tőlük a 
jellemesség becsület és a hit példáját 
kaptam. Pedig nem volt könnyű sor-
suk: hat gyermekük közül három fiút 
vett el a háború, csak lányaik marad-
tak meg. A hatalmas fájdalom hatására 
nagyanyám gyönyörű, vörös haja egy 
hét alatt megőszült. Nagyapám bácskai 
származású, apró ember volt, de dol-
gozni nagyon tudott, derekasan kivette 
a munkából a részét. Sokat jelent szá-
momra az emlékük.
Az első versek…
Első írásaim nyomtatásban a sors finto-
raként ugyan az én tollamból, de nem 
az én nevem alatt jelentek meg. Egy 
munkatársam rendszeresen publikált 
az akkori Képes Újságban. Ő beszélt 
rá, hogy vigyem be én is a verseimet. A 
szerkesztőnek nem feletek meg az alko-
tásaim, elutasított. Ekkor a kollégám 
kiválasztott néhány munkámat a saját 

neve alatt. Csodák csodája, a versek 
máris megfeleltek, és meg is jelentek. 
Barátom nevére még honoráriumot is 
kaptam. Ez egy ilyen korszak volt.
Hogyan vezetett az utad Harasztira?
A kilencvenes évek elején, Csepelen 
laktunk, a feleségem viszont itt, Duna-
harasztin dolgozott. Úgy döntöttünk, 
hogy ne kelljen minden nap kijárnia, 
kiköltözünk. Én vállaltam, hogy be-
járok dolgozni a fővárosba. Így is lett. 
Kiköltözésünk után röviddel feleségem 
munkahelye megszűnt, így kénytelen 
volt munkába Pestre bejárni, én viszont 
vállalkozó lettem, és otthon dolgoztam. 
Hiába, az élet néha megtréfál minket. 
Mindig szerettem ezt a települést. 
Sokszor jártunk még a régi – Baktay 
téri – piacra. Számtalanszor sétáltam 
el az Erzsébet utcai ház, későbbi ottho-
nom előtt. Lassan már 25 éve lakom Ha-
rasztin, és még inkább megszerettem; 
mintha itt születtem volna. Igyekszem 
is jó lokálpatriótának lenni.
Visszatérve a művészethez, szá-
modra mi a vers?
Tornai József megfogalmazása szerint 
a vers egy élmény, egy érzés, egy má-
gia. Nem lehet magyarázni. A verset 
kinyilatkoztatjuk. A vers érzelem, 
impresszió, mint a zene. Értelmezni 
sem kell, csak érezni. A versben a leg-
több energia a tudatalattiból szabadul 
fel. Ennél többet én sem mondhatok.
Megjelent művek, díjak?
Elég későn, kezdtem el foglalkozni az 
irodalommal. A Képes Újság-béli 
szárnypróbálkozás után sok évnyi 
szünet következett. Könyveimet már 
itt, Dunaharasztin írtam. Eddig négy 
verses és négy prózai kötetem jelent 
meg, mind az Underground Kiadó gon-
dozásában. Utóbbiakból kettő szép-
próza, novelláskötet, a harmadik pedig 
Örkény István hatására, egyperces no-
vellákat tartalmaz. A negyedik prózai 
munkámban elkalandoztam a sci-fi és 
a krimi területeire is. Elismerésekben is 
volt részem, az oklevelektől kezdve kü-
lönböző közösségi díjakig. Országos no-

vellapályázaton második helyezett let-
tem, megkaptam a Cserhát Művészkör 
Kulturális Nagydíját és a Kassák Lajos 
Emlékdíjat. 
Kapcsolatod Istennel?
Írásaimban gyakran megjelenik a 
Teremtő, hiszek is benne. Verseimben 
is írok arról, hogy Isten bennünk van, 
minden nap érezhetjük magunkon 
gondviselését. Templomba keveset já-
rok, de gyakran kimegyek a Kálvária 
kápolnához, ahol szeretek „kettesben” 
lenni a Megváltóval. Az egyházzal való 
kapcsolatom keretében viszont többször 
járok a Karitász nyugdíjasai közé felol-
vasni. Jók ezek a találkozások.
Ars poetica, avagy miért ír a költő?
A versírás egy indíttatás. Sosem tudtam 
megmagyarázni, hogy mi a múzsa, vagy 
az ihlet. A vers, – mint ahogy már emlí-
tettem – kinyilatkoztatás, csak úgy jön. 
Vagy egyből kiszakad az emberből, ak-
kor vers lesz. Amelyek félkész állapotban 
maradnak, később rendszerint papírko-
sárban végzik. A próza, az más, időigé-
nyesebb műfaj, nagyobb benne a tudatos-
ság, jobban lehet formálni.
Hol jelennek meg a legújabb írások?
Az igazán nagy irodalmi lapokba még 
nem jutottam be. Leginkább interne-
tes oldalakon jelenek meg, de nyomta-
tásban is előfordulok. Nagy sikerként 
éltem meg, hogy a Reader’s Digest 
magazinban egy pályázat nyomán 
megjelentették, egy igaz történeten 
alapuló írásomat, amit így több mint 
hatvan nyelvre fordítottak le.
Tervek?
Írtam egy prózai kötetet, ahol a hét fő 
bűnt egy nyolcadikkal, a hazugsággal 
egészítettem ki. Ebből született egy, a 
XIX. századi Olaszországban játszó-
dó, nyolc történetből álló novellafüzér, 
melynek jelenleg kiadót keresek. Ezen 
kívül egy új verseskötetem kézirata is 
elkészült. Nagyon szeretek már nem 
élő költők verseihez parafrázist (kultu-
rális átírást) vagy evokációt (felidézést, 
hozzá-, vagy tovább gondolást) írni. A 
Városi könyvtár kérésére létrejött egy 
parafrázis kiállítás is, ahol ezek a művek 
falra függesztve megjelentek. Szeretnék 
még sok jó verset, prózát írni, és azokat 
az olvasóközönség elé tárni.
Végezetül Nagyváradi Erzsébet 
gondolatával és egy alkotással 
zárjuk rendhagyó riportunkat: 
„Róna J. László költészetében fantaszti-
kusnak tartom, hogy egyszerű, hétköznapi 
pillanatokat tud nemessé tenni, amivel 
elgondolkodtatja, gyönyörű költői képeivel 
pedig odaláncolja az olvasót a könyvhöz. 
Ilyen a hajléktalanokról szóló írása:”

Irodalmi est a Laffert Kúriában
Beszélgetés Róna J. László haraszti költővel

Dunaharaszti - 2018. január8



DUNAHARASZTI HÍREK

Homokszemek
(két dunaharaszti hajléktalan emlékére…)

Ó, te szegény pára… Hát már itt 
tartasz?
Csak megy, néz kifelé a fejéből. Sző-
kés-vörös haja kemény drótszálak szöve-
vényes összessége. Olyan koszos holmi-
kat hord, hogy levéve talán még lábak 
híján is megállnának egy sarokban.
Mindkét keze tele saját motyójával, így 
aztán esélye sincs, hogy a csaknem mel-
lig felhúzott rongyos nadrágja, derékszíj 
híján való folyamatos lekívánkozását 
megakadályozza. Toporog a földet ért 
ruhadarabban, jó darabig eltart, amíg 
a tudatáig elér a mezítelensége. Szégye-
nérzetét már régen felfalta a fásultság, 
amelybe az életunt bamba alkoholgőz 
is besegített a maga rejtett módján. El-
ejti csomagjait, hogy bizonytalan moz-
dulatokkal visszaerőltesse magára az 
elhitványult, valamikor volt farmernek 
nevezett holmit. 
Nem is oly régen még tisztességes 
öltözékben várta a szőke copfos le-

ánykát, aki leszállt a Hévről, és mo-
solyogva, csacsogva szaladt elébe, 
hátizsákját ügyes mozdulattal a férfi 
kezére akasztva.
Vajon a lánya volt, vagy talán egy kis 
rokon, esetleg csak kedves ismerős? 
Nem tudni.
Most pedig itt vánszorog, kezében 
megszámlálhatatlan reklámszatyor, 
előtte alig néhány lépésnyire egy áll-
va maradással bajlódó illuminált ver-
senyzőtársa halad. 
Mert azok ők. Versenyzők. 
Versenyt vívnak az élettel, az abban 
való részvétel további esélyéért. 
A megmaradásért.

Ténfergésüket, aki arra jár, amilyen 
messzire teheti, elkerüli.
Eszembe ötlik, amit kölyökkoromban 
láttam egy patkolókovács műhelye 
előtt. A mester az üllőn fazonra ko-
pácsolt izzó patkót kivetette a hóba, 
hogy hűljék, és edződjön. A patkó kö-
rül sisteregve olvadt el a piszkosszürke 
hó, latyakként körbevéve a lócipellőt. 
A két élő patkó körül is valami ilyes-
féle, ovális alakú forma rajzolódik ki, 
ahogy kitérnek előlük.
Társadalmunk lenyomata. 
Szégyen-mintázat.
Hirtelen erős szél támad, és hosszában 
végigsöpörve felkavarja az út mentén 
elterülő port. A szemcsék mindinkább 
gyorsuló ütemben, körkörös táncba 
kezdenek, az örvénylés egyre foko-
zódik. Aztán mintegy varázsütésre 
egyik pillanatról a másikra a pörgés 
teljesen elhal.
Csak a két apró homokszem van moz-
gásban a nagy emberi társadalomban 
továbbra is, amíg még telik az erejéből.

Ki ne szeretne egy 
finom kávé vagy 
tea mellett egy jót 
beszélgetni érdeke-
sebbnél érdekesebb 
emberekkel? Ugye, 
hogy mindenki? 
Ezért indítjuk útjá-
ra márciustól a du-
naharaszti Laffert 
Kúriában PÁR-BE-
SZÉD című, rend-
szeresen jelentke-
ző programunkat.  
„Régóta gondol-
kozom már ha-
sonló alkalom létrehozásán, most érett meg a dolog. 
Bízom abban, hogy vendégeim olyan élményt tudnak 
nyújtani, ami miatt sokan vélik úgy, érdemes eljönni-
ük. Igyekszem olyan embereket meghívni, akik által ki-
csit pozitívabban állhatunk az élethez, akik erőt adnak 
a mindennapokhoz ”- mondta el Bredák Alexandra, öt-
letgazda, a Laffert Kúria külsős munkatársa, újságíró, 
televíziós szerkesztő, a Class Fm egykori hírolvasója. 
A PÁR-BESZÉD első vendége ilyen személyiség; Vágó Pi-
ros, rádiós-műsorvezető csak úgy ontja magából a pozitív 
energiát, amiből mindig jut másnak, így a közönségnek is. 
Ez a pozitív hozzáállás sarkallta a változásra és a változ-
tatásra is. 22 évnyi rádiózás után úgy döntött, hogy félre-
teszi a mikrofont és a fülhallgatót, és teljesen új irányt ad 

az életének. Erről is, és sok másról, rádiózásról, tévézésről, 
újrakezdésekről, élethelyzetekről, nőiségről is szól majd a 
PÁR-BESZÉD március 9-én, pénteken 18 órakor a Laffert 
kúriában. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt, hölgye-
ket, urakat, lányokat és fiúkat szeretettel várunk!

PÁR-BESZÉD Bredák Alexandával 
új sorozat a Laffert Kúriában
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Lassan elérkezünk a 2017/2018-as tanév feléhez, s ezen 
rövid idő alatt a Baktay Ervin Gimnázium tanulói számos 
sporteseményen vettek részt. 
Elsőként kiemelném KOLOZSVÁRI KINGÁT, aki nagyon 
sok munkával, évek óta rendszeresen jól és eredményesen 
szerepel versenyein. 
GRATULÁLUNK KINGA!! 
2017.09.02-10.  
KOLOZSVÁRI KINGA 9.B - BAKTAY ERVIN GIMNÁ-
ZIUM,  Szigetszentmiklós-Tököl Sportegyesület sportolója. 
Kinga az EURÓPA-BAJNOKSÁGON – Cadett II – Kick-
light (55 kg) kategóriában  1. helyezést ért el: 
EURÓPA-BAJNOK LETT!
2017.12.15. 
KOLOZSVÁRI KINGA 9.B osztályos tanulónk megnyerte 
a PEST MEGYE 2017 ÉV SPORTOLÓJA címet.

Kolozsvári Kinga egyéb eredményei: 
Országos Bajnokság - Cadett II - 
Light-contact (55kg) - 1.hely
Országos Bajnokság - Cadett II- 
Kick- light (55 kg) - 1. hely
Nemzetközi Kupa Junior (16-18 év) 
Kick-light (55kg) - 1.hely
Nemzetközi Kupa Junior- Light- 
Contact (55kg) 1. Hely

Nemzetközi Kupa Felnőtt - Kick-light (55 kg) 1. hely

2017. szeptember
TAKÁCS BALÁZS 10.A osztályos 
tanulónk KARATE Junior Kategóri-
ában 1. helyezést ért el - ORSZÁGOS 
BAJNOK lett.
2017.12.23.
A városunkban megrendezésre kerülő 
DUNAHRASZTI 2017 Év Sportolója 
címet TAKÁCS BALÁZS 10. A osz-

tályos tanulónk nyerte. GRATULÁLUNK!

PÁCZAI PETRA 9.A eredményei: 
Dunaharaszti Futóparty III 2017 - vá-
rosi 10-14 éves korcsoport 6. helyezett
Wizz Air 21 km futás 2002-es korosz-
tály 2. helyezett
Skanzenfutás 700 méter - megyei 
1. helyezett

KERÉKGYÁRTÓ LILI 9.A eredmé-
nyei: 
Sportlövészet: -országos 10m légfegy-
ver - 1. hely
50m 60fekvő - 5.hely
50m 3x20 összetett - 6.hely
Sportlövészet - országos 3x10 össze-
tett - 3. hely
30 fekvő - 5.hely
60 fekvő - 7. hely
3x20 összetett - 9. hely

Sportlövészet, Dunaújváros, területi verseny 10m - 1.hely
50m 30 fekvő - 1.hely

ANGYAL VILLŐ 9.A eredményei: 
Magyar Bajnokság: K2 Női Ifjúsági 
U17-U18 500m  Final A - 5. hely
Magyar Bajnokság: K2 Női Ifjúsági 
U17-U18 1000m - Final A - 9. hely
Magyar Bajnokság: K2 Női Ifjúsági 
U17-U18 4000m Final A - 9. hely
Felnőtt, Ifjúsági és U23 Maraton Vi-
lágbajnokság - K2 Női Ifjúsági U 17-
U18 18km -Final A - 3.hely

Olimpiai reménységek versenye:  K2 Női U15-U16 1000m 
Final A - 1. hely
Olimpiai reménységek versenye:  K2 Női U15-U16 500m 
Final A- 4. hely
Olimpiai reménységek versenye: K2 Női U15-U16 200m 
Final A - 9.hely
Ifjúsági Olimpiai Játékok: K1 Női U14-U15 Head to Head 
500m - 2.hely

LENCSE PANNA 9.C eredményei: 
Diákolimpia - Karate 3.hely
Hungarian Tatami Cup - Karate - 3.hely 
Hungarian Open  - Karate- 2. hely
Trstensky (Szlovák Nemzetközi ver-
seny) -Karate - 2.hely
Cikádor kupa - Karate - 2.hely

Iskolánk csapatai az őszi – téli időszakban a követ-
kező versenyeken vettek részt:
2017.10.12-én Honvédelmi Kötelék elnevezésű katonai ver-
senyen iskolánk csapata 10. helyezést ért el. 
Résztvevők: Oszlánszki Adrián 12.c, Szedlák Péter 10.a, 
Varga Péter 10.a, Kovács Dominik 10.a. Felkészítő tanár: 
Csapp Imre.
2017.10.24 – DABAS. V-VI korcsoportos fiú kézilabda csapa-
tunk a megyei selejtezőben 3. helyezést ért el. 
Csapattagok: Kocsis Ambrus 9.b, F.Kiss Péter 9.b, Kovács 
Bálint 12.b, Majernyik Márk 9.b, Monostory Péter 10.a, Osz-
lánszki Adrián 12.c, Szél Áron 9.b, Szépvölgyi Dániel 9.ny, Ta-
kács Balázs 10.a, Tusa Kristóf 9.b, Vágási Viktor 9.a, Valyon 
Bence 9.b. Felkészítő tanár: Csapp Imre
2017.11.16 – Dunakeszin rendezték meg a megyei labdarúgó 
diákolimpiát, ahol csapatunk 3. helyezést ért el.
Csapattagok:  Bábik Dominik 12.B, Braun Rajmund 
9.Ny, Csesznák Ádám 11.B, Egyed Róbert 12.C, Erdélyi 
Bálint 12.B, Kammermann Ádám 10.B,Mittana Ervin 
12.C, Pongrácz Bernát 10.A, Sajgó Zalán 9.Ny, Szabó 
Márton 11.B, Vitányi Gergő 12.A. Felkészítő tanár: 
Csépány Szilárd
2017. 11.29. Érd – megyei lány Fair-Play Cup elnevezésű lab-
darúgó tornán a Baktay-s lányok a 3. helyezést szerezték meg. 
Csapattagok: Tóth Fanni Alexa 11.B, Szűcs Kata 12.A, 
Katona Klaudia 10.B, Schuszter Anna 10.B, Humenyik 
Alíz 10.A, Dancs Klaudia 11.C, Nagy Anett 9.B, Jámbor 
Lilla 9.NY. Felkészítő tanár: Csépány Szilárd

SPORTÉLET A BAKTAYBAN
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Nagy sikere van, nagy népszerűségnek örvend a Baktayban 
a „Bakancsot Fel!” elnevezésű túraszakkör. Szeptember vé-
gén, az első túra a Rám-szakadék meghódítására irányult. 
Jó időben, jó társaságban egészen Dobogókőig jutottunk. 
Majd a következő célpont Ócsa – és a tanösvény, valamint 

az őszi táj felfedezése volt. Januárban pedig 94 tanuló je-
lenlétével korcsolyáztunk a Kéktó Szabadidő Parkban.
Kísérő tanárok: Baginé Körmendi Éva, 
Fábry-Hegyháti Júlia, Szilágyi Andrea

.az Erdei Iskola Egyesület ezzel a cím-
mel hirdetett pályázatot erdei iskolázó 
csoportoknak még 2017 őszén. Isko-
lánkból a Gyurkovics Dorottya tanár-
nő által vezetett öko-szakkörös csa-
pat tagjai vettek részt a pályázaton, 
melynek fő célja a fenntarthatóságra 
nevelés volt.
A pályázó közösségeknek október első 
hetében (ami az erdők hete) kirán-
dulniuk kellett egy általuk választott 
erőben, megfigyelve annak életközös-
ségét, és az adott szempontok szerint 
egy digitális pályamű keretében be-
mutatni a kiválasztott helyszínt.
A pályázat egyik kötelező részeként 
a kirándulás alakalmával fotókat kel-
lett készíteni az adott erdő „legjeiről”. 
Diákjaink a Pilisben túrázva megörö-
kítették többek között az erdő legidő-
sebb és leggöcsörtösebb gyökerű, vala-
mint legnagyobb sérüléseket átélt fáit. 
A másik, szintén különleges kötelező 
feladatban össze kellett hasonlítaniuk 

az állatok és az emberek jelenlétének 
nyomait az adott területen. Szabadon 
választott feladatként csapatunk ”Mit 
ad nekünk az erdő?” címmel készített 
interjút a kiválasztott erdővel. A pá-
lyamű összeállítását a 6.a osztály ta-
nulói vállalták el: Molnár Emese az 
interjút írta meg, Maruzsa Anna és 
Török Réka pedig a csodás fotókat 
készítették.
December 2-án a kiíró egyesület egy 
egész napos program keretében lát-
ta vendégül a legjobb pályamunkát 
beküldőket, ahová díjazottként a mi 
diákjaink is meghívást kaptak. Az el-
készült projektmunkákat a díjkiosztó 
helyszínén ki is állították. Csapatunk 
oklevéllel, ajándékokkal és sok-sok él-
ménnyel tért haza.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez a 
résztvevőknek és a felkészítő peda-
gógusnak!

Tubákos Zsuzsanna
Hunyadi Ált. Isk.

„Erdők hete - a legek hete”…
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2018 január 9-én elmentünk az osztály-
lyal a Rádió- és Televíziótörténeti kiáll-
tóhelyre, egy rendhagyó magyarórára. 
Az óra címe az volt, hogy Büntény a 
Rádióban. 
Metróval és HÉV-vel mentünk. Amikor 
odaértünk, egy szépen berendezett he-
lyet láttunk.
Letettük a kabátokat, felakasztottuk a 
beszámozott akasztókra, a táskáinkat 
beraktuk a szekrényekbe.
Két csoportra osztottuk az osztályt. 
A mi csoportunk először bement az 
okos tanterembe, és miután elfoglalta a 
helyét, elkezdődött a nyomozás. 
Először megvizsgáltuk a nyomokat, 
vallomásokat, majd öt leírás és egy 
applikáció segítségével elkészítettük a 
gyanúsítottak arcát, kinézetét. Kivá-

lasztotunk egy személyt, és elküldtük 
a képét a rendőrségnek. Később meg-
vizsgáltuk a bizonyítékokat, de sajnos 
lejárt az 1 óra, és nem sikerült a végér 
jutni. 
Cseréltünk a másik csoporttal, körbe-
vezettek minket az épület földszintjént, 
ahol megmutatták az első rádiót, a rá-
diók fejlődését, a morzejeladót, a régi 
tévéket stb. Majd bementünk egy kis 
terembe, ahol szinkron hangok lettünk. 
Tapostunk murvát, csináltunk szelet, 
csengettünk, ajtót nyitottunk, csuk-
tunk, ajtó csikorgást csináltunk. 
Nekem összességében tetszett a prog-
ram, csak ajánlani tudom, egy igazi 
élmény volt.

Nagy Kíra
 6. c osztályos tanuló 

A csodálatos színházlátogatás
Az adventi időszakban a Kőrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola 4. a és c osztályainak várakozással teli han-
gulatát fokozta, hogy lehetőségünk volt megtekinteni a 
Mary Poppins című előadást.
Busszal érkeztünk az esemény helyszínére, a buda-
pesti Madách Színházhoz. A főváros karácsony előtti 
díszfényben ragyogott, amit a kis csapatunknak volt 
ideje megszemlélni, mielőtt az impozáns épület falai 
közé léptünk.
Maga az előadás mindannyiunkat maradandó élmény-
nyel gazdagított, hiszen a sztárszínészek, a fülbemá-

szó dallamok és a remek ütemű zenére mozgó tánckar 
az első perctől az utolsóig lekötötte a figyelmünket. A 
darab különlegessége, hogy a címszerepet alakító szí-
nésznő a levegőben repkedve közlekedik. Iskolánk ta-
nulóinak pedig olyan szerencsében volt részük, hogy 
jegyeik olyan helyre szóltak, ahonnan szinte kartávol-
ságra szállt el tőlük a mesebeli dada.
Az idő is hirtelen elröppent, és már azt vettük észre, 
hogy a buszon Haraszti felé zötykölődünk, de gondo-
latban még egyikünk sem tudott elszakadni a csodavi-
lágtól.

Sárospatakiné Nagy Beatrix

HÍREK A KŐRÖSI ISKOLÁBÓL
Kirándulás a Rádió- és Televíziótörténeti kiálltóhelyre
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A CSILLAGSZEMŰEK DUNAHA-
RASZTI magyar néptáncegyüttes 
hívja és várja a népszerű óvodás és ki-
siskolás csoportjaiba a 3-10 éves gyer-
mekeket, a szombat délelőtti 1-1 órás 
próbákra, a József Attila Művelődési 
Házba!
A „CSILLAGSZEMŰEK” a magyar 
néptánc oktatás védjegye a világszer-
te elterjedt, és elismert Tímár mód-
szer alapján, az alapítók által képzett 
vezető táncpedagógusok, a Dunaha-
raszti Tagozaton Bacsó Sára és Pau-
za László vezetésével zajlik, a tanév 
rendjével párhuzamosan.
Hagyományok, közösség, élmény, hazai 
és külföldi bemutatkozások, sikerek!
              
A táncok elsajátítása, a fellépések 
révén a néptáncos gyermekeknek si-
kerélményben van része, önbizalomra 
tesznek szert, fegyelmet tanulnak, erős 
hovatartozás tudatot kapnak, és egy 
összetartó közösség tagjaivá válnak. 

Fellépéseink a 2016. októberi alaku-
lásunk óta:
• Rotary Dunaharaszti ünnepélyes 
alakuló ülése - Dunaharaszti
•  Évadzáró Gála - Dunaharaszti

• Martin Gála – Erkel Színház, Bu-
dapest
• Városi Napok – Dunaharaszti
• Csillagszeműek 25. Jubileumi Gála, ta-
gozatok bemutatkozása – Marczibányi 
téri Művelődési Központ, Budapest
• Farsang, nyitótánc – Hunyadi Álta-
lános Iskola, Dunaharaszti
• XXIV. Pest Megyei Óvodások Nép-
tánctalálkozója – Dunaharaszti
• Dunaharaszti Magyar Népművészeti 
Évadzáró Gála – Dunaharaszti
• Csillagszeműek Jubileumi Évadzáró 
Gála – Erkel Színház, Budapest

Érdeklődés és beiratkozás folyama-
tosan, a szervező Paradicsomsziget 
Egyesületnél:
paradicsomszigetegyesulet@gmail.com
Telefon: Lengyel Zsuzsánna: 
0630/565-1041 

és Budinszky Júlia: 
0620/978-7828
Facebook: 
Csillagszeműek Dunaharaszti
Testvérek jelentkezése esetén díjked-
vezményt biztosítunk!

A CSILLAGSZEMŰEK

LAVE 2017. évi beszámolója
A Lányok, Asszonyok a Városért 
Egyesület 2009-ben alakult azzal a 
céllal, hogy segítséget nyújtson a hát-
rányos helyzetű családoknak, gyer-
mekeknek. Egyesületünk közhasznú 
jogállását a Budapest Környéki Tör-
vényszék 2015-ben jegyezte be. 
2017. március 15-én, mint minden év-
ben idén is elhelyeztük az emlékezés 
koszorúját a Petőfi szobornál meg-
tartott városi ünnepségen. Júliusban 
két alkalommal színesítette Egyesü-
letünk a Nyári Napközi programja-
it, kiváló pedagógusaink vezetésével 
több tagunk játékos vetélkedőkkel 
kedveskedett a tábor lakóinak. Ha-
gyományainkhoz híven karácsonykor 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
SNI tanulóit leptük meg „cipősdoboz” 
ajándékokkal.
Alapszabályunk szerint az egyesület 
közhasznú tevékenységei között szere-
pel még közösségi kulturális rendezvé-
nyek szervezése, lebonyolítása, a ma-

gyar dal, zene, tánc, népdal, néptánc 
népszerűsítése érdekében.
Mindez nem jöhetett volna létre Du-
naharaszti Város Önkormányzata 
képviselőtestülete nélkül, hiszen min-
den évben értékeli a LAVE munkáját, 
anyagilag is hozzájárul a rendezvé-
nyek sikeréhez. 2017-ben a támoga-
tói szerződés két követelményt írt elő 
egyesületünk számára: az egyik a dal 
délutánok szervezése, a másik a ma-
gyar néptánc népszerűsítése. 
A 2013-ban létrehozott LAVE Ma-
gyar Dal és Zenebarát Kör által szer-
vezett Dal Délutánok Dunaharasztin 
elsősorban a középkorosztályt és a 
szép korúakat vonzza. 2017-ben ren-
deztük meg a Laffert Kúria teraszán 
jubileumi műsorunkat a 10. DDD-t. A 
közönség körében nagy sikert aratott 
a változatos műsor, melyet rögzített 
és sugárzott a KiSDuNa TV, így azok 
a kedves nézők is megnézhették/meg-
nézhetik még most is a TV internetes 
honlapján, a 2017.31. heti videók kö-
zött, akik személyesen nem vehettek 
részt a rendezvényen. Nagy örömmel 
fogadta a közönség interaktív kez-

deményezésünket, együtt énekelték 
előadóinkkal a magyar népdalokat, 
majd együtt vonatoztak Demjén Ró-
zsi népszerű dalára. 
Sok Dunaharasztin élő számára vált 
valóra az az álom, mely a magyar 
néptánc oktatást hívta életre. A Para-
dicsomsziget Egyesület a 18 éven alu-
liak számára szervezte meg, a LAVE 
pedig a felnőttek számára biztosította 
az igényes oktatást. Az év folyamán 
Dr. Szalay László polgármester úr 
személyesen támogatta a 2016-ban 
megalakult LAVE Magyar Néptánc 
Csoport próbáit. Táncos hölgyeink 
igen népszerűek a szervezők körében, 
boldogan fogadtuk és fogadjuk el a 
meghívásokat. Így jutottunk el július 
2-án a Nagyapáti Kukac Péter Ha-
gyományőrző Társulat meghívására a 
vajdasági Bácska Topolyán megren-
dezése került IX. Nemzetközi Íjász 
és Kézműves találkozóra. A LAVE 
elnöke Dunaharaszti Város nevében 
ajándékot adott át a helyi városve-
zetés képviselőjének a testvérvárosi 
kapcsolat kialakítása és ápolása céljá-
ból. Július 8-án a 10. Dal Délutánon 

LAVE
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nagy izgalommal várta a tánccsoport 
és természetesen a közönség is, hogy 
próbáink eredményét a nyilvánosság 
előtt kamatoztassuk. Augusztus 20-
án a DIE elnöke adott lehetőséget, 
hogy tánctudásunkat ismét bemutas-
suk a városi rendezvényen. Szeptem-
ber 17-én a LAVE Magyar Néptánc 
Csoport fogadta a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat szüreti felvonulóit, 
közös tánccal, kóstolóval vettük ki 
részünket a Borünnep és Szüreti fel-
vonulásból. November 4-én a Nagy-
apáti Kukac Péter Hagyományőrző 

Társulat meghívására a LAVE Ma-
gyar Néptánc Csoport részt vett a 
hagyományos Vőfélybálon, a vajda-
sági Bácska Topolyán. November 26-
án a LAVE Magyar Néptánc Csoport 
a taksonyi Mozgáskorlátozottak év 
végi rendezvényén ropogtatta meg 
a Művelődési Ház öreg színpadának 
deszkáit. Végül interaktív produkcióra 
is sor került, amikor a teremben lévő 
kicsik és nagyok is bekapcsolódtak 
a citeramuzsikával kísért, közismert 
népdalok éneklésébe.  
Végül, de nem utolsó sorban meg-

említjük, hogy a közönség örömére 
a LAVE MANCS a TEA Egyesület 
által rendezett lecsófőző versenyen a 
fakanalat is jól forgatta. Terveink kö-
zött szerepel továbbra is, hogy a más 
civil szervezetek által életre hívott 
rendezvényeken – lehetőségeink és te-
hetségünk szerint – továbbra is részt 
veszünk.
Kérjük adója 1 %-ával támogas-
sa munkánkat! Köszönjük! 
Adószámunk: 18727047-1-13

Dr. Dienes Zsuzsanna

A Dunaharaszti Német Nemzetiségi 
Önkormányzat úgy határozott, hogy  
azokat a pedagógusokat, óvónőket,  
akik Dunaharasztin a német nemzeti-
ségi élet fenntartásáért, hagyományaink 
megőrzéséért ,ápolásáért sokat tesznek,  
Forstner-díjjal  jutalmazza.
A 2017 évben a dunaharaszti német 
nemzetiségnek számos rendezvénye 
volt, melyen sok aktív tagunk segéd-
kezett, akik közül most két óvodape-
dagógust emelnénk ki, akiknek a nagy 
szerepük van abban, hogy gyerekeink 
megismerjék ezt a nemzetiségi kultúrát.
A munkájuk mellett magánemberként 
is kiveszik részüket a közösség életé-
ben és szinte minden rendezvényün-
kön számíthatunk a segítségükre.
2017-ben ezt  díjat  Ambrus Kriszti-
na a Hétszínvirág Óvóda nemzetiségi 

Somkuti Edit

vezetője, az NIDH tagja, illetve Som-
kuti Edit a Mese Óvoda óvónője, a 
Blumenstrauss kórus tagja érdemelte 
ki. A díjakat, és a hozzájáró nettó 
100.000 Ft-os pénzjutalmat a 

DNÖ elnöke Gerber Ferenc  adta  
át  a  decemberi testületi ülésen. 
Gratulálunk Nekik, és további sok si-
kert kíván munkájukhoz a DNÖ.

Gyarmati Attila
DNÖ alelnök

Az ember szívesen beszél a sikereiről, 
de most engedjék meg, hogy egy régi 
kudarcomról meséljek. Első szolgála-
ti helyem nagy szórványának egy te-
kintélyes nagyobbacska falujában élt 
a nagybátyám, tudományos fokozatú 
agrár értelmiségi. A falujukban is volt 
evangélikus istentisztelet havonta, az 
ott eltöltött öt évem alatt egyszer sem 
jött el a templomba. Még a kezdetek 
kezdetén volt egy nagyon furcsa be-
szélgetésünk. Felvilágosult ateistakén 
(70-es évek) azt firtatta, hogy mit 
adott a kereszténység a világnak? 
Váratlan volt a kérdés, zöldfülű kez-
dőként csak hebegtem, habogtam. 
Ahogy mondani szokták, lemosott a 
pályáról. Aztán sokszor eszembe ju-
tott a kérdése. Valóban, mit adott a 

kereszténység a világnak? Közel négy 
évtizedes lelkészi szolgálatom, sok-
sok tapasztalatom után már sejtem, 
tudom a választ. Nagybátyám a régi 
szolgálati helyemről, elkerülésem után 
visszatalált az őseink hitéhez. Egyik 
motorja lett a kis evangélikus közös-
ségnek. Soha nem beszéltünk később 
a visszatalálásáról. Talán rájött, hogy 
mi mindent adott a krisztushit a vi-
lágnak. Hitet, reményt, tartást, ünne-
peket, életvitelt, megbékélést, meg-
bocsátást, jó értékválasztást. Vallom, 
hogy az egyház, bármelyik felekezete 
őrzi a biblikus hitet, az terápiás kö-
zeg. Ahol lehet sírni, bűnöket megval-
lani, egymásnak, Istennek felhőtlenül 
örülni. Az egyház otthon, ki szeretne 
otthontalan lenni? Ezek a legszemé-

lyesebb dolgaink felemlegetése voltak. 
Nem beszéltem még az épített örök-
ségről: milyen képe lenne Európának, 
ha minden településéről kisatíroznánk 
a templomokat, Szentháromság szob-
rokat? Nem beszéltem a művészetek-
ről, zeneszerzőkről, költőkről, írókról: 
nem lenne Bachunk, Schubertünk, 
Kodályunk…? Nem lenne Berzseny-
ink, Adynk…? Nem lennének nagy 
gondolkodóink: Szent Tamás, Luther, 
Kálvin…? A maiakról már ne is beszél-
jünk, nem szeretnék senkit kihagyni. 
Intézmények: nem lennének iskoláink, 
kórházaink, betegeket ápoló ottho-
naink? Elfelejtettem említeni, nagy-
bátyámék egyházi szeretetotthonba 
készülnek költözni végső öregségükre. 
Korszerű a kereszténység? 
Döntse el ön!

Varsányi Ferenc

Korszerű kereszténység?

Forstner-díj

Ambrus Krisztina
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GYERMEKSTRATÉGIA, avagy HOGYAN BIZ-
TOSÍTSAM GYERMEKEM JÖVŐJÉT?
Szülőnek lenni hatalmas feladat és felelősség minden élet-
szakaszban. Arra vágyunk, hogy amit csak lehet, megad-
hassunk gyermekünknek, és mire felcseperedik, boldog, 
kiegyensúlyozott felnőtt váljon belőle.
Amikor a gyerekek még kicsik a szülőket általában lekötik 
az aktuális kihívások: ovi, iskola, különórák, pályaválasz-
tás és sok minden más teendő. Talán bele sem gondolunk, 
hogy 10-15 év múlva hol, hogyan, miből kezdi meg önálló 
felnőtt életét gyermekünk. 
Krizsány Ildikó pénzügyi szakembert kérdeztük, hogy mi-
lyen pénzügyi megoldásokat ajánl gyermekstratégia kér-
désében.
MILYEN PÉNZÜGYI LEHETŐSÉGEINK VAN-
NAK, NEKÜNK SZÜLŐKNEK, HOGY MEG-
ALAPOZZUK GYERMEKÜNK JÖVŐJÉT?
Úgy gondolom, hogy gyermekünk pénzügyi jövőjét azzal 
tudjuk megalapozni, ha kizárjuk annak lehetőségét, hogy 
hitellel indítsa az önálló életét. Ezalatt a diákhitelt és a la-
káshitelt értem, továbbá nagyon fontosnak tartom, hogy a 
gyerekek maguk is megtanuljanak a pénzzel bánni (pénzügyi 
tréningről bővebben a 17. oldalon: http://www.dunaharaszti.
hu/d%E2%80%A6/dunaharaszti_hirek_2017-11.pdf)
MILYEN KONKRÉT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖ-
KET JAVASOLNÁL A SZÜLÖKNEK?
Úgy hiszem, hogy az első és legfontosabb a tudatos ter-
vezés. 
A babakötvényen kívül erre a célra léteznek lakás-takarék 
pénztári konstrukciók, illetve a NOK, köthetünk életbiz-

tosítást, de akár tőkepiac-értékpapír számlát is. (NOKról 
bővebben a 17.oldalon: http://www.dunaharaszti.hu/du-
naharaszti_hirek/dunaharaszti_hirek_2017-10.pdf)
MI A LEGNAGYOBB KÜLÖNBSÉG EZEK KÖ-
ZÖTT A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÖZÖTT?
Természetesen a céljuk, vagy a felhasználásuk területei, 
illetve, hogy milyen hozzáférhetőségűek. A tőkepiac-érték-
papír számla például lehet likvid, bármikor hozzáférhető, 
akár a gyermek 18 éves kora előtt is, havi rendszerességgel, 
akár kis összeggel is elindítható és a felhasználás területe 
sem kötött. 
HOVÁ FORDULJON, AKI SZERETNE TOVÁB-
BI RÉSZLETEKET MEGTUDNI? 
Várom a kedves érdeklődőket Dunaharasztin az MBI iro-
dában, ahol kéthetente csütörtökön díjmentes tanácsadást 
tartok. A személyes konzultáció során átbeszéljük, hogy 
hogyan tudjuk megalapozni gyermeke jövőjét. Időpont fo-
lyamatosan foglalható.

MBI Store Dunaharaszti, 
Dózsa György út 45.
Krizsány Ildikó
Elérhetőségek: 
Mobil: +36 20 211 0321
ildiko.krizsany@mbi.eu
www.mbidh.hu
www.facebook.com/mbistoredharszti

Pénzügyi tanácsok

Január 22-én, a magyar kultúra nap-
ján, meghívásunkra, iskolánkba látoga-
tott Bosnyák Viktória író, műfordító. 
A mai magyar gyermekirodalom je-
les képviselője a könyvek, az olvasás 
szeretetére ösztönözte az író-olvasó 
találkozón megjelent diákjainkat, és 
kedvesen, jó humorral mutatta be 
könyveit és szereplőit. A gyerekek 
nagy érdeklődéssel hallgatták az író-
nőt, akitől azt is megtudhattuk, hogy 
mikor és miért kezdett el könyvet írni.
Első munkája, az azóta méltán nép-
szerű Tündérboszorkány, melynek 
azóta már megjelent több folytatása 
is, a Klott gatya, ne fárassz!, az 
Analfa visszatér és a legújabb rész, az 
Elképesztő!. És valóban, „elképesztő”, 
ahogy ez az energikus, jó humorú, 
kedves írónő, a mi nagy örömünkre, 
ontja magából a jobbnál-jobb írásokat.
Ki ne hallott volna már, a pedagógu-
sok körében is egyre népszerűbb, Si-
rály a király c. könyvéről, mely az ly-
es szavak helyesírásához nyújt nagy 
segítséget már a kisiskolásoknak is. 

Vagy Az amikor kivirágzott a fánkfánk 
c. művéről, mely a többértelmű szavak 
értelmezésében segít. A kisebb gyere-
keknek szóló könyvei többek között 
A kacifánt nem elefánt, az És most 
hogy festek- Az egyszínű kaméleon 
története vagy a Mantyusok-sorozat. 
Mint megtudtam Bosnyák Viktóriá-
tól, a Mantyusok-sorozat újabb részeit 
jó szívvel ajánlja már az első osztá-
lyosoknak is, hiszen az írónő munká-
ját segítette a diszlexiával foglalkozó 
Meixner Alapítvány is. Az első osztá-

lyos olvasás tananyag betűtanulásának 
sorrendjében építette fel a meséket, a 
legkönnyebben olvasható betűtípussal 
írta meg aranyos történeteit. 
Legújabb könyve, A nagy szinoní-
ma-hadjárat ismét az iskolás gyerekek-
nek nyújt kiváló szórakozást, és egyben 
észrevétlen tanulást. Puritánia elnöke 
hadat üzen Extravagancia királynőjé-
nek. A tiszta beszéd jegyében kis híján 
kitör a háború, de szerencsére felbuk-
kan Fodor Menta (régi ismerősünk 
az Amikor kivirágzott a fánkfánk c. 
könyvből), és békésebb megoldást ja-
vasol: egy nyelvi vetélkedőt. 
Néhány perc erejéig a jelenlévő 
gyerekek és felnőttek Puritánia és 
Extravagancia polgáraivá változtak az 
írónő által életre keltett szópárbajban, 
melyet Extravagancia királynőjének 
„alattvalói” nyertek.
A jó hangulatú, vidám délután  befe-
jezéseként az elmaradhatatlan autog-
ramosztás és közös fénykép követke-
zett.  Életre szóló élmény marad ez 
a találkozó a gyerekeknek és nekünk 
pedagógusoknak is egyaránt.

Gyöngyi néni

Különleges vendég a Rákócziban
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Böllérfesztivál, Budakeszi 2018 január 20.
egy felejthetetlen élmény és kaland  

Mindig élmény jelentettek számomra  a hagyományokat élet-
ben tartó rendezvények. Abban a kivételes helyzetben lehet-
tem, hogy  részt vehettem  ezen  a rendezvényen,  ahol,  több 
település is részt vett (Budakeszi, Törökbálint, Vecsés, Tak-
sony, Újhartyány, Dunabogdány, Svábhegy, Dunaharaszti). 
Budakeszin 2018 január 20-án került megrendezésre, néhány 
éves múltra visszatekintő böllérfesztivál (fővédnöke Ritter 
Imre)  a Budakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat ren-
dezésében.
Nem sejtettem micsoda kalandban lesz részem. Hajnalban 
csatlakoztam a csapathoz mint fotós. Tagjai voltak: Gerber 
Ferenc, Gyarmati Attila, Gyarmatiné  Mannheim Anita,Új-
szászi Ferenc  és felesége, Újszásziné  Kozma Magdolna, 
Mannheim János és  Mannheim Jánosné (Julia), Nagy Gá-
bor, Zimber Ferenc, Kós Tamás , Wágner Balázs és Wágner 
Bence, Ernszt Gábor.
Érkezésünkkor  finoman szólva is  frissítő volt a hideg. A  

buszból kiszállva rögtön munkához láttak. A fesztiválon 
nyolc település illetve város vett rész. Mindenki külön sátrat 
és helyet kapott.
( A dunaharasztiak először voltak jelen.) A sátorba már előző 
nap bekészítettek mindent. Tekintve, hogy korom sötét  volt 
az időleges áramszünet miatt (amit rögtön korrigáltak) és 
dermesztő a hideg, kicsit nehéz volt a rengeteg alapanyag 
és eszköz praktikus, célszerű elrendezése. A sátor előtti tér 
stílusos , hívogató kialakításától a pult esztétikus összeállítá-
sán  keresztül, táblák felhelyezéséig  és a sátor külső és belső 
terének kialakításáig. Fontos, hogy ilyenkor mindenki tudjon 
mozogni az eszközök és nyersanyagok között, miközben da-
rabolják a disznót. Közben főztek, a pulton feltöltötték és 
árulták folyamatosan a süteményeket egyik oldalon, míg a 
másik oldalon folyamatosan pótolták  a friss húsárút, amit a 
sátor másik oldalán dolgoztak fel,valamint a kész ételeket. Ez 
ideáig mindezt csak kívülről láthattam, az úgynevezett hát-
térmunkát csak most figyelhettem meg.  A  remek  hangu-
lat mellett egy jól összeszokott csapat munkájának lehettem 
szem és fültanúja. Mire kivilágosodott már minden a helyére 
került. A szomszéd sátrakból folyamatosan jöttek hozzánk a 
csapatok, pl.Taksony, Törökbálint, és mi is ellátogattunk más 
csapatokhoz.
A Dunaharaszti böllérek másodikként vágták a disznót. Profi 
módon külön karámban voltak az állatok (lévén, hogy egy 
óriási szabad területen tartották rendezvényt)  Szigorú zsűri 
előtt kellett leölni, majd feldolgozni a disznót. Wágner Bence 
és Balázs biztos kézzel és alázattal végezték ezt a feladatot. 
A feldolgozás a sátor mögötti kialakított területen történt. 
A hatalmas feldolgozó pultokon szinte azonnal megkezd-
ték a feldolgozást. Mindenki helyén volt, értette a dolgát.. 
Kora délutánra már szinte minden elkészült. A  siker egyik 
mutatója az a sor volt ami a pultunk mögött állt. Nagy sikere 
volt a paradicsomos májnak, az abált szalonnának, a véres és 
májas hurkának, a toros káposztának, a sütni való kolbász-
nak és az orja levesnek. (A fizető eszköz a tallér volt amit a 
főpénztárnál válthattak a vendégek.)  
A jó hangulatról a haraszti csapat külön zenekarral is gon-
doskodott . A  talpalávalót a Heimattöne zenekar biztosítot-
ta. A hideg ellenére  sokunknak volt  táncolni  kedve , a ven-
dégeknek  és a csapattagoknak egyaránt. Mindezek mellett a 
nagyszínpadon is folyamatosan zajlottak a különböző táncos 
és zenekari műsorok. Egy későbbi busszal természetesen a 
haraszti szurkolók és megérkeztek, aminek szívből örültünk.
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Tiszta szívből gratulálunk minden közreműködőnek. Fontos 
számunkra hogy támogassuk azokat akik ilyen  sokat tesz-
nek  a haraszti sváb közösségért a hagyományok  méltó 
megőrzésért, a város jó hírét öregbítve.. Hajnaltól késő estig 
talpon volt az egész csapat. Fogadták a vevők rohamát, fo-
lyamatosan feldolgozták a disznót,  készítették az ételeket. 
Tisztelet és elismerés mindenkinek aki ilyen próbákat kiáll 
és jókedve van még az esti órákban  is a végén. Minden 
hagyományápoló közösség munkája példaértékű mindannyi-
unk számára. A csapat elnyerte  „A legjobb hagyományőrző 
csapat” címet és díjat. 
Kívánjuk, hogy még sok ilyen sikeres együttműködés való-
sulhasson meg.
Köszönöm, hogy jelen lehettem: 

Kettererné Bauer Mónika
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2017 decemberében      
elhunytak neve és élet-
kora
Besenyi Zoltán  élt 56 évet
Czakó Attila  élt 68 évet
Csapó Borbála  élt 68 évet
Dalnokfalvi-Bartha 
Olivér Barabásné élt 81 évet
Dodog Adolf  élt 74 évet
Forinda Ottilia  élt 79 évet
Gáspár Ferencné élt 80 évet
Gut Gézáné  élt 69 évet
Hétvári Lajos László élt 67 évet
Jancsó Atttila Gézáné élt 72 évet
Kiss János  élt 94 évet
Kiss Ferenc  élt 65 évet

Krauszné Pataki 
Erzsébet Gizella  élt 70 évet
Kmetty György Mihály élt 73 évet
Kurhéjja Károly Sándor élt 68 évet
Leéb György  élt 80 évet
Molnár László  élt 56 évet

Ocskayné Vörös 
Éva Rozália  élt 63 évet
Raichart Ilona  élt 90 évet
Sümegi Jenőné  élt 77 évet
Szarvady Lórántné élt 89 évet
Szűcs József  élt 85 évet
Ujvári József          élt 85 évet 

2017 novemberében 
elhunytak
Ágoston Rudolf  élt 40 évet

Hemberger Lászlóné élt 69 évet

Lemes Ferencné élt 80 évet

DUNAHARASZTI HÍREK

HIRDETMÉNY
A Dunaharaszti Temető Területén 
lévő valamennyi 1993. December 31-ig 
koporsósan temetett, szimpla és dupla 
sírhelyek, valamint a 2008. december 
31-ig elfoglalt urnafülkék és urnasírok 
újraváltására a temető irodájában je-
lentkezzenek !
Figyelem !
A sírhely 25 éves lejárati ideje az utol-
só koporsós temetéstől számít.
A sírhelyekbe történő urna illetve ex-
huma behelyezése a sírhely lejárati 
idejét nem hosszabbítja meg.
Urnafülkék és urnasírok esetében az 
első urna behelyezésétől számít a 10 
éves lejárati idő.

Köszönet nyilvánítás!

Az Alsófalusi nyugdíjas klub köszönetét fejezi ki a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalnak, 
Andrásik Sándor képviselő úrnak a Ruff pékségnek és ifj. Mannheim Lénárdnak a 2017 
évi támogatásukért. Támogatásukkal sok kellemes programot tudtunk szervezni. Egyúttal 
köszönjük az Önkormányzati dolgozók kedvességét és szolgálatkész hozzáállását az ügyeink 
intézéshez.
Köszönettel:
Alsófalusi nyugdíjas klub

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 decemberben   
születettek névsora

Kövecses Alex Levente   12. 02.

Ledó Luca    12. 02.

Hermann Zalán    12. 03.

Hegedűs Hanga   12. 05.

Kormanik Olivér    12. 09.

Matics Izabella    12. 12.

Tamás Vince    12. 12.

Vidák Norbert Noel   12. 12.

Szöllősi Áron    12. 14.

Bőle Ella    12. 15.

Bőle Léna    12. 15.

Tellis Emília Katalin   12. 20.

Mágori Ambrus Merse   12. 23.

Lascu Dániel Ábel   12. 25.

Seres Lia    12. 27.

Együd Bence Tamás   12. 29.

Szabó Szófia Ilona   12. 29.

Toldi Kinga Mercédesz   12. 30.

2017 Novemberi javítás:

Kürti Nóra   11. 12.

Közélet
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Nálunk minden
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Beszélgetés Molnár Erikával, a Stúdió vezetőjével és 
alapítójával.
Gratulálok a 10. évfordulóhoz! Mi már régóta ismerjük 
egymást, te mindig is pedagógus voltál, csak most már mást 
tanítasz. Hogy is kezdődött mindez?
Igen, óvónőként dolgoztam itt a városban jó pár éven 
keresztül. A mozgás mindig is fontos része volt életemnek, 
mindig sportoltam valamit. Miután megszületett a nagy 
lányom, könnyed esti mozgásformát kerestem, így találkoztam 
először a jógával, majd később egy kimerültséggel járó 
betegség kapcsán mélyült el a jóga iránti érdeklődésem. 
Valahogy minden ember számára elindul az a folyamat, hogy 
elkezd keresni valamit, hát én ezt a valamit először a jógában 
találtam meg. 
Mi volt az, ami megfogott ebben a rendszerben?
Az a végtelen nyugalom, amit az első valódi jógagyakorlás 
alkalmával éreztem. Ma már tudom, hogy ezt módosult 
tudatállapotnak nevezik, akkor számomra maga volt a csoda, 
a nyugalom. Mindenki ezt keresi végső soron. Valamint 
megfogott még a jóga tiszta rendszere, az, hogy nincs benne 
elvárás, nincs benne semmiféle kötés, nincs benne megfelelés, 
csak te vagy. Az első percben eldöntöttem, hogy én ezt a 
rendszert tanítani szeretném. 
Hogy kezdődött maga tanítás része, hányan fordultak meg 
nálad?
A Dunaharaszti Védőnők segítségével kezdődött, ők 
nyújtottak lehetőséget az elinduláshoz, sok-sok köszönet érte 
ezen a fórumon is. Akkoriban babás jógát és kismama jógát 
oktattam, ami elég hamar nagy érdeklődésre talált. A már a 
hozzám járó emberek ösztönzésére képeztem magam tovább, 
ugyanis kérték, hogy tartsak órákat a nagyobb gyerekeknek 
is, majd nekik is. Lassan kinőttük a helyiségeket, amiben 
oktattam, így került kialakításra a családi házunkban lévő 
jógastúdió. Büszke vagyok arra, hogy ez Dunaharaszti első 
jógaterme, ahol több mint 2000 ember ismerkedhetett meg 
ezzel a mozgás és életformával, és legalább 12-15 fő, akik 
ma már jógaoktatók, szintén itt fedezték fel ezt a világot, és 
kaptak betekintést abba.
Úgy tudom, hogy elég sokféle jógairányzat van. Melyik az, ami 
felé érdemes indulni, ha valaki jógázni kezd?
Mi alapvetően hatha jógát oktatunk, azért mondom ezt 
többes számban, mert már több oktató dolgozik a teremben. 
A hatha jóga célja az egyensúly és a harmónia elérése, teszi 
mindezt a test jobb és bal oldalának, és ezáltal a jobb és 
bal agyfélteke kiegyensúlyozásával, ami harmóniát hoz létre a 
testben, az elmében egyaránt. 
A hatha jóga filozófiája azt érti tökéletes egészség alatt, ha 
valaki fizikai, érzelmi és szellemi szinten is egyensúlyban 
van. A jóga végső célja megismerni, használni, és uralni a 
testet. Ha ismerem a testemet, tudok rá hatást gyakorolni, 
akkor uralom a működését. Az elmére, a tudatra ugyanez 
vonatkozik. Ha tudom, mi fut az elmémben, mi az, amivel 
a tudatom általában el van foglalva, akkor tudok rajta 
változtatni. Ha még csak nem is tudom, akkor nincs sok 
esélyem rá. Először a testedet tudod majd uralni, utána 
alakul ki az elme feletti uralom. Tehát a jóga kívülről hat 
befelé. A többi jógairányzatnak is ez az alapideológiája, csak 
kicsit máshová teszik a hangsúlyt. Fontos kiemelni, hogy a 
jóga nem vallás és nem verseny, mert gyakran találkozom 
téveszmékkel. Valójában önmagunk felfedezéséről szól.

Mire kell számítani, ha valaki rendszeresen jógázik? 
A jóga hatására nagyon gyorsan elkezd a szervezet 
regenerálódni. A testgyakorlatok nyújtják és erősítik az 
izmokat, rugalmasan tartják a gerincoszlopot, az izületek 
is könnyebben mozognak, gyógyulnak. Jobb lesz az erek 
vérellátása, növekszik a tüdő teljesítőképessége, ezáltal több 
energiája, állóképessége lesz a gyakorlónak. A jóga serkenti 
az emésztést, a nyirokkeringést, beindítja az anyagcserét, 
ezáltal a szervezet méregtelenítését. Hatással van a hormon 
–és immunrendszer működésére. Az ember ellenállóbbá válik 
a betegségekkel szemben. A jóga nem csak fizikailag lesz rád 
jó hatással, szellemileg és érzelmileg is fejleszt. Kutatások 
is kimutatták, hogy a gyakran jógázók nyugodtabbak, jobb 
a memóriájuk és a koncentrációs képességük, valamint 
lényegesen jobb a stresszre adott válaszreakciójuk.
A legtöbb, a test nem használatából kialakuló folyamat, ha 
időben felfigyelnek rá, pár hónap gyakorlással visszafordítható. 
Például a gerincbetegségek nyolcvan százaléka a hát rossz 
tónusából alakul ki. Csak megjegyzem, hogy minden ember 
jógázott már! Az oktatási rendszerekben tartott testnevelés 
órák, a különféle mozgásterápiák, gyógytornák, gyermekek 
mozgását fejlesztő tornák döntő többsége jóga gyakorlatokból 
(úgynevezett alap ászanákból) áll. Vagy a kórházakban 
azokkal a jógikus tisztítógyakorlatokkal találkozhatnak a 
páciensek, amelyeket ez a rendszer már 6000 éve használ. A 
cél nagyjából ugyanaz, csak a név más.
Mi a tapasztalatod, mit várnak az emberek a jógától, és mit 
kapnak tőle?
Nagyon egyszerű a válasz. Mindent megkap a jógától, ha 
rendszeresen gyakorol. Van, akik azért jön, mert ülőmunkát 
végez, és érzi ennek negatív hatásait, van, aki már kialakult 
betegséggel érkezik, van, aki azért, mert egy lelki traumát, 
vagy gyászt szeretne feldolgozni, van, aki kíváncsiságból, 
mert a jógafilozófia iránt érdeklődik. A kismamák leginkább 
azért, mert szeretnék tudatosan várni gyermekük érkezését, 
vagy meg szeretnének tanulni olyan gyakorlatokat, légző 
gyakorlatokat, amelyek segítségével könnyebben szülhetnek. 
A szülők a jóga mozgásfejlesztő, ezáltal idegrendszerre 
kifejtett hatása miatt hozzák gyermekeiket. A nyugdíjasok 
azért jönnek, hogy megtartsák kondíciójukat, hogy könnyű 
gyakorlatokkal, de mégis átmozgassák a testüket. Tehát a 
cél, az lehet sokféle. Ennek következtében minden korosztály 
megfordult már nálunk, a legfiatalabb jógázó 4 hetes volt, a 
legidősebb 74 éves.
A jógának van egyfajta tudatmódosító hatása is, ezt mondtad 
már az elején. Tudnak az emberek befelé figyelni?
Inkább azt mondanám, hogy nem szeretnek, mert senki nem 
tanította meg őket rá. A mi kultúránkból ez a dolog valahogy 
kiveszett, maximum, ami megmaradt belőle, azaz ima. Az 
imádkozás feltételez egyfajta befelé figyelést is, legalább is 
a nagymamámnál én ezt tapasztaltam, ha visszaemlékszem 
rá. De mindig is természetes, ösztönös kíváncsiságból hajtva 
felteszik az emberek azt a kérdést, hogy mi dolguk van itt, kik 
is ők valójában? És, ha már felteszi valaki ezt a kérdést, akkor 
már talán hajlandó befelé figyelni, képes átlépni a szemlélő 
szerepbe. Nyilván meg kell tanítani őket arra, hogy hogyan 
tegyék mindezt, hova irányítsák a figyelmet, mi az, amiről az 
állandóan zakatoló tudatnak le kell válnia. Mindenkit meg 
lehet tanítani, kit gyorsabban, kit lassabban, attól függően, 
hogy milyen vastag az a védőburok, amit maga köré épített.

10 Éves a Jóga Haraszti Stúdió
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Köszönöm a beszélgetést. Még egy kérdés: Hogy ünneplitek a 
10. születésnapot?
Köszönöm, hogy megkérdezted. A Dunaharaszti 
Rendezvényházban szervezek 2018. Február 17-re - ez egy 
szombati nap délutánja- egy Születésnapi Partit. Nagyon 
szeretném, ha sokan összegyűlnénk, régiek és újak, akiket 

oktattam valamilyen formában. Lesznek előadások, 
jógabemutatók, nyereményjátékok, egy kis nosztalgiázás, 
tortázás, hangtálas meditáció. Szeretettel várok minden 
érdeklődőt! 

Molnár Erika
www.jogaharaszti.hu

Önkormányzatunk az idei évben 
is megszervezi és finanszírozza 
a méhnyakrákot és egyéb, nemi 
szervi daganatokat, szemölcsö-
ket okozó humánpapillóma-vírus 
(HPV) elleni védekezést a hete-
dik osztályos fiúk körében (a lá-
nyok oltását az állam szervezi). 
Mint ismeretes, évek óta folytat-
juk ezt az oltáskampányt annak 
érdekében, hogy a felnövő korosz-
tályok ne fertőződjenek meg eme 
halálos kór okozójával.
Az oltásokat a korábbi évekhez hason-
lóan a házi gyermekorvosok adják be 
a jelentkezőknek, ezeket az alkalmakat 
az iskolavédőnők szervezik meg. Sike-
rült az elmúlt évben továbblépnünk 
a védekezés hatékonyságát illetően, 
így idén is a vakcina továbbfejlesztett 
változatát adjuk be a jelentkezőknek. 

A Gardasil-9 vakcina a vírus 9 törzse 
ellen nyújt megnyugtató védelmet, 
szemben a korábbi oltással, mely a ví-
rus 4 törzse ellen volt hatásos. Ugyan-
azon gyár termékeiről van szó, a ku-
tatások során sikerült az oltóanyagot 
továbbfejleszteniük. Újdonság még, 
hogy ebből a vakcinából két oltás is 
elég, míg a korábbiból hármat kellett 
beadni. 
Az oltóanyag többet tud tehát, ennek 
megfelelően drágább is, mint a korábbi 
vakcina. Ebből a szülők azonban nem 
érzékelnek semmit, mert ezt az oltás-
kampányt az önkormányzat továbbra 
is 100%-ban finanszírozza. Úgy gon-
doljuk, gyermekeink egészségénél nin-
csen fontosabb!
Örömmel tájékoztatom a tisztelt 
szülőket, hogy az idei évben tovább 
bővítjük prevenciós programunkat: 

önkormányzatunk megszervezi a ro-
tavírus elleni védekezést és oltáskam-
pányt indít a gyermekorvosok és a 
védőnők bevonásával. Ez ellen a kü-
lönösen agresszív, a csecsemőket és 
kisgyermekeket különösen megviselő 
vírus ellen három oltást kell beadni, 
ezek gyógyszertári ára – darabonként 
- kb. 15.000 forint. A gyógyszergyárral 
való eredményes tárgyalásunk eredmé-
nyeképp önkormányzatunk olcsóbban 
jut hozzá a vakcinákhoz, ez azonban 
még így is elérhetetlen lehet a nehéz 
anyagi helyzetben lévő, rászorult csa-
ládok számára. Ezért részükre az ol-
tásokat ingyenesen biztosítjuk, és az 
oltás beadásának díját is átvállaljuk. 
A részletekről a védőnők személyes tá-
jékoztatást nyújtanak majd.
Dr. Szalay László polgármester
Dr. Bereczki Péter, egészségügyért fe-
lelős alpolgármester
Horváth Jenő, a szociális és Egészség-
ügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Dunaharaszti Szülők!
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Dunaharasztiban is

Internet 3 hónapIg

0 Ft havi Díjért

még gyorsabb internet,  
még jobb tv szolgáltatás  
a telekomtól

Új otthoni internetre, 1 év hűségidővel történő előfizetés esetén.

keresd új telekom üzeltünket a Fő út 138. szám alatt!

További információ:
telekom.hu

a havi díj akció 2018. február 2-től visszavonásig érvényes, a Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új hűségidőre nem vonatkozik. a kedvezmény az új internet szolgáltatás létesítését követő első három 
hónapban, a választott díjcsomag havidíjából jár, kiegészítő szolgáltatások díjaira nem vonatkozik. amennyiben az előfizető szerződését a hűségidő lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot szolgál-
tat, az előfizető az általa igénybe vett kedvezményeket köteles visszafizetni. a kedvezményes hónapokat követően az új szolgáltatásokra az előfizetői szerződésben foglaltak szerinti havi díj érvényes, az egyéb, nem kizáró kedvezményekkel.
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