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1956. október 23-a nemzeti ünnepünk alkalmából
Gáll Sándor képviselõ úr mondott beszéded

Tisztelt Megemlékezõk,
Kedves Harasztiak,
Hölgyeim és Uraim!
1956. október 23-a legfiatalabb nemzeti ünnepünk, az akkori résztvevõk közül sokan élnek még közöttünk. Ezért is olyan nehéz beszélni, azokról a napokról, nekünk, annak a
generációnak akik néhány évvel a forradalom után – a félelem és a hallgatás korszakában – született meg.
Mit is tudunk ma 1956-ról? Korábban a kommunista propaganda útján ismertették meg
velünk a „fasiszta restauráció” által kirobbantott „ellenforradalmat”, majd családi estéken
szüleink, nagyszüleink átélt és elsuttogott
epizódjait hallgatva tárult fel elõttünk egy másik történet. 1989-ben megtudhattuk, hogy
nem ellenforradalom, hanem népfelkelés
volt, majd egy év múlva már törvénybe iktatott ünnepünk lett október 23-ika. Ennek pontosan húsz éve. Emlékszem, milyen izgatottan faltuk a sorra megjelenõ könyveket, memoárokat, mindent, ami 1956-al kapcsolatos, hogy megtudjuk, valójában mi is történt
akkor.
Így ismertük meg az õszi napok eseményeit, az egyetemisták tizennégy pontját, a hol
betiltott, hol engedélyezett tüntetést, a szavalatokat a Bem szobornál és a Petõfi téren,
a fegyveres harc kirobbanását a rádiónál és
Nagy Imre miniszterelnökké való kinevezését. Tudjuk, hogy mikor vált a forradalom
szabadságharccá a szovjet beavatkozás
nyomán, büszkén emlékezünk a pesti srácok diadalára, látszólagos gyõzelmünkre, a
függetlenség kikiáltására, amelyet árulás,
orvtámadás, megszállás és terror követett,
miután mai szövetségesünk – a fejlett Nyugat – a történelem során nem elõször cserbenhagyott, és feláldozta szabadságunkat a
világpolitika oltárán.
Szûkebb pátriánk forradalmi eseményeit
már kevesebben ismerik, érdemes hát a
Dunaharaszti történéseket – a teljesség igénye nélkül – feleleveníteni, hiszen Pest megyében Szentendre mellett csak nálunk került sor fegyveres ellenállásra.
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A ma Kanadában élõ Brauswetter János –
az akkori szabadságharcosok egykori vezetõje – személyes találkozásunk során mesélte el, hogy Dunaharasztin igazából a szovjetek Budapest elleni támadása, a szabadságharc kialakulása volt az a pillanat, ami
megmozgatta az embereket. Többször
hangsúlyozta a szervezettséget és az egységet. Októberben Szekeres Mátyással, a
késõbbi Forradalmi Bizottmány elnökének
vezetésével megakadályozták, hogy egyes
forrófejû tüntetõk önbíráskodjanak. Helyreállították a rendet, megszervezték a Nemzetõrséget, biztosították a helyi közigazgatást,
és harcoltak a hazánkat megtámadó szovjet
csapatok Harasztin átvonuló egységeivel.
A helytörténeti források szerint több harci
cselekmény is történt:
– Október 25-én tüntetõk támadtak a Kálvária domb környékén állomásozó légvédelmi egységekre.
– Október 27-én a Fõ úton – akkor Bajcsy
Zsilinszky úton – átvonuló, a tököli bázisról utánpótlást biztosító szovjet szállítóoszlopot megtámadtak, kilõve egy tartálykocsit. Az akcióban két orosz katona halt
meg.
– Október 28-án szovjet felderítõkkel alakult
ki tûzharc, melynek során Gór Gyula vasutas felkelõ kézigránáttal megölt egy orosz
katonát. A nap további részében is tüzeltek a motorkerékpáros felderítõkre.
Ez idõ tájt Dunaharasztin több fegyveres
csoport is mûködött.
– Egyikük a már említett Brauswetter-féle
csapat több támadásban vett részt.
– Egy másik csoport a januári földrengést
követõ helyreállításokon az ország más területérõl ideérkezett munkások voltak, akik
együttmûködtek a helyiekkel, de önálló akciókat is szerveztek.
– A harmadik, az úgynevezett gyõriek csoportja volt. A Gyõrbõl érkezett, és a Csepel Autógyárban dolgozó mérnökök számos sikeres akciót hajtottak végre.
– A negyedik erõt a már említett Kálvária-erdei légvédelmi és tüzér egységek képviselték, akik az október 27-i támadás során
átálltak, majd fegyver és lõszer átadásával
segítették a felkelõket.
November negyedike után is folytatódott az
ellenállás:
– 16-án Bohus Barnabás vezetésével a
MÁV területen megrongáltak két mozdonyt
és a vasúti síneket, hogy akadályozzák a
magyar fiatalok Szovjetunióba szállítását.
– November 22-én a MÁV-állomásnál tûzharc alakult ki.
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– December 13-án pedig a HÉV-síneket robbantották fel. Céljuk a munkások Pestre
történõ beutazásának megakadályozása,
a sztrájk fenntartása volt.
Településünkön
Szekeres
Mátyás,
Brauswetter János és Gór Gyula mellett a
fegyveres harcokban részt vett Annau
András, Csillag Miklós és több társuk, a
háttérben orvosi feladatokat és a helyi felkelõk szellemi vezetését pedig dr. Bollobás Béla orvos látta el, de meg kell említeni a röpcédulákat szóró, a helyi eseményeket felderítõ és naplójában rögzítõ
Bollobás Emõke nevét is.
Tisztelt Megemlékezõk!
Egy ünnep kapcsán mindig felmerül annak
mára ható üzenete. Mit is jelent ma nekünk
1956? Ma, mert mindig mást és mást üzent
az évek folyamán. Mást 1956. október 23án, amikor az összetartozás, a zsarnokság
elleni egység, a nemzeti függetlenség vezérelte a fiatalokat, mást, amikor az oroszok támadása után fegyvert kellett ragadni, és
mást november 4-e után, amikor – a jövõ érdekében – túl kellett élni a megtorlást. Megint
mást a kádári konszolidáció idején, amikor a
magyar emberek megtanultak több nyelven
beszélni, magyarul: másképpen suttogtak
otthon, másképpen beszéltek az utcán, vagy
a munkahelyen, és másként szóltak a közéletben. De '56 mást üzent 1989-ben és 90ben, amikor úgy látszott, hogy a kommunizmus megdöntése után az újnak nevezett
rendszer erkölcsi oszlopa lesz. És sajnos
más üzenetet kaptunk 2006. október 23-án,
a forradalom 50-ik, minden szinten meggyalázott évfordulóján is.
És megint mást üzen ma:
„1956 a huszadik század történelmének
nem csak magyar, hanem európai, sõt, világviszonylatban is kiemelkedõen jelentõs
eseménye. Sajnos azonban itthon nincs a
helyén.” – csengenek a fülemben Fekete
Pál a Békés Megyei Forradalmi Bizottmány egykori elnökének szavai. Nincs a
helyén a fiatalság köreiben, mert nem ismerik kellõképpen a múltat, azt, ami a történelmi események hátterében van, elrejtve a hétköznapokban, amit csak az egymást követõ generációk adhatnak át egymásnak. Egy forradalom nem lehet meg
hõsök nélkül, de nem lehet mindenki az,
mert akkor kihal a nemzet! Az elnyomás
korát át kell tudni élni! Így volt ez 56 után
is. A forradalom óta felnõtt egy nemzedék,
akik a túlélés érdekében látszólagosan kiegyezett a hatalommal, de túl hosszú volt
az eltelt idõ, megváltozott a világ, és nem
volt módjában tovább adni '56 szellemiségét. Ezért a ma feladata az, hogy megis-
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merjük és megismertessük '56 teljes igazságát!
„egyszer majd el kell temetNI
és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI!”
írta Nagy Gáspár Öröknyár: elmúltam kilenc
éves címû versében.
Halottainkat eltemettük, és nem feledjük
õket, tisztelettel emlékezünk rájuk, a pesti
srácokra, az utcákon elesett névtelen hõsökre, a 301-es parcellában nyugvókra: Tóth
Ilonkára, Angyal Istvánra, a kommunistából
mártírrá lett Nagy Imrére, vagy a városunkban is gyászolt Péch Gézára. Kegyelettel
említjük a haraszti születésû Takács Györgyöt, akit Pesten ért halálos lövés, és neve
itt a hõsi emlékmûvön olvasható.
Nagy Gáspár sorai nyomán feladatunk még
feltárni '56-ot, az elõzmények valódiságát,
és a megtorlás teljes történetét! Nem a bosszú, hanem a történelmi igazság jegyében.
Hiszen máig nem tudjuk kik lõttek a Kossuth
téren október 25-én, vagy mi volt a Köztársaság téri székház alatt. És meg kell nevezni a véres megtorlások eddig elhallgatott, rejtõzködõ elkövetõit is. De nem szabad elhallgatni a legújabb kutatások összegezését
sem, amibõl számszerûen kiderül, hogy milyen hihetetlen fegyver- és hadieszköz arzenállal rohanta le országunkat, és lõtte rommá fõvárosunkat a világ akkori legerõsebb
hadserege, mai napig kiható és soha meg
nem térített károkat okozva.
Mindezeket ismerni kell, hogy történelmi tapasztalataink birtokában tisztában lehessünk lehetséges jövõnkkel, hogy felismerhessük a nemzet anyagi és szellemi értékeire leselkedõ veszélyeket, hiszen ma már látható, hogy egy országot megszállni és leigázni nem csak fegyverekkel, tankokkal, hanem bankokkal és más eszközökkel is lehet.
1956 hiteles – vállalt sorsával bizonyított –
személyiségétõl, Fekete Pali bácsitól kapott
intelmek szerint túl kell emelkedni a politikai
megosztottságon, létre kell hozni egy civil
társadalomra épülõ Magyarországot, le kell
gyõzni a csüggedést és meg kell tanulni bízni magunkban! Ugyanúgy, mint azok az ötvenhatos szabadságharcosok, akik fegyvert
ragadtak, és szembeszálltak a rájuk támadó
irdatlan túlerõvel. Saját sorsunkat csak mi
fordíthatjuk jobbra, nem várhatunk senkitõl
sem önzetlen segítséget! Ezt a történelem
többszörösen is bizonyította. A sikerhez
azonban helyre kell állítani '56 erkölcsiségét,
és meg kell teremteni egy mûvelt, magában
hinni tudó, saját érdekeit ismerõ és érvényesítõ, cselekvõképes magyar társadalmat!
Ennek a hitnek a reményével, valamint Berzsenyi Dániel gondolatával köszönöm meg
kitüntetõ figyelmüket:
„ … Nem sokaság, hanem
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.”

A Mese Óvoda bõvítése elkészült
Befejezõdött – a tervezett határidõnél korábban – városunk és az Európai Unió közös
beruházása, a „Dunaharaszti Mese Óvoda bõvítése, és megfelelõ eszköz ellátásának biztosítása” elnevezésû pályázat megvalósítása.
A munkálatokat a Progress-B '90 Zrt. szakemberei 2009 februárjában kezdték el. A nyári szünet idején felújították a meglévõ épületet, és ez év
októberében átadták az újonnan épült 4 csoportszobát, öltözõt, mosdót, az új aulát és a tornaszobát. A gyerekek tanévkezdéskor örömmel vették
birtokukba a megszépült
csoportszobákat.
Több száz eszköz (játék,
tornaeszköz, bútor, felszerelés) beszerzése történik
folyamatosan,
hogy minél színvonalasabb körülmények közt
nevelõdjenek a gyermekek. Az óvoda auláját
Horváth Mónika fiatal
meseillusztrátor, magyar
népmesei hangulatú festményei díszítik. Több
kedves dunaharaszti polgár ajándékozott az aulánkba virágokat. Valamennyi csoportnak épült terasz, hogy a levegõztetést rossz idõben is biztosíthassuk. Tavasszal kerül majd sor az udvar parkosítására,
szépítésére.
Az építkezés során folyamatos napi kapcsolatban voltunk a Progress-B 90' Zrt. szakembereivel, Tóth Ferenc vezérigazgató-helyettessel, Szuda Mihály mûvezetõvel és Turányi András
építésvezetõvel. A Polgármesteri Hivatal részérõl Smidt J. Tamás beruházó egyeztette a soron következõ feladatokat. Eredményes munkájukat Dunaharaszti Város Önkormányzata nevében Dr. Szalay László polgármester Oklevélben köszönte meg.

A közbeszerzés kiírásában és lebonyolításában, a takarításban, és minden más egyéb szükséges tevékenység során mindenki megtette azt, ami a feladata volt, sõt jóval többet is. Az
összefogásnak és együttmûködésnek ez a szép példája valamennyi résztvevõ számára siker,
de a legnagyobb siker Dunaharaszti gyermekeié. Az építõk a munkálatok során igyekeztek
alkalmazkodni ahhoz, hogy üzemelõ intézményben fokozottan kell ügyelni a gyermekek biztonságára, bár ez többlet terhet rótt rájuk, és a Mese Óvoda valamennyi dolgozójára.
A nyári szünetben a szülõk együttmûködése példamutató volt. A Napsugár tagóvoda, a
Hétszínvirág tagóvoda, és a Százszorszép tagóvoda dolgozói pedig biztosították gyermekeink elhelyezését, amit ezúton is köszönök nekik. Az építõknek és a beruházás lebonyolításában résztvevõ Polgármesteri Hivatal dolgozóinak szakszerû, hozzáértõ tevékenysége nyomán sikerült határidõ elõtt fogadni az új csoportokba az óvodásokat.
Dr. Szalay László polgármester, Pethõ Zoltán jegyzõ és Dunaharaszti Város Képviselõ-testületének tagjai, valamint bizottságai megkülönböztetett figyelemmel kísérték az építkezés
folyamatát. Szükség esetén rendkívüli testületi ülést hívtak össze annak érdekében, hogy ez
a beruházás határidõ elõtt elkészülhessen.
A Mese Óvoda bõvítése és felújítása során több száz szakember, építõmunkás, köztisztviselõ, szülõ és pedagógus mûködött együtt egy közös cél érdekében.
Schuszter Gyöngyi, Mese Óvoda vezetõje
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Az Andrássy Gyula utcai Egészségház beruházás megvalósulása
A város Képviselõ-testülete a legutóbbi ülésén
foglalkozott az Andrássy Gyula utcai egészségház beruházással. A képviselõk az ülést
megelõzõen értesültek arról, hogy az épület kivitelezésével és a beruházás közvetlen lebonyolításával megbízott MINIPLÁZA Kft-vel
szemben felszámolási eljárás indult. A beruházást finanszírozó Szirt Invest Kft. azonban biztosította a város vezetését, hogy a kivitelezõ
személyében szükségszerûen bekövetkezõ változás végsõ soron nem érinti a beruházás eredményes megvalósulását.
A félbemaradt építkezést a beruházó új tervek
alapján folytatja, ennek keretében elõször is el
kell bontani az eddig létesített szerkezetet, hiszen az egészségház végül hagyományos technológiával épül és nem elõre gyártott betonelemekbõl, ahogy azt korábban tervezték. Az építkezés újrakezdése így jelentõs többletterhet jelent a beruházónak, mindez azonban az Önkormányzatnak nem jelent anyagi veszteséget. A
történtek miatt viszont mindenképpen csúszni
fog az Egészségház átadásának idõpontja.
A beruházó az építkezés helyéül szolgáló telek
(piaci áron szabott) vételárát hiánytalanul megfizette és várhatóan finanszírozási gondjai sem
lesznek az építés újra kezdését és teljes befejezését illetõen. Az elkészült új építési tervek
egyeztetése mind a szakhatóságokkal, mind a
rendelõket majdan használó orvosokkal eredményesen lezajlott.
A kivitelezéssel megbízott cég felszámolása
miatt a helyébe lépõ új kivitelezõvel kell majd
szerzõdést kötni. A történtek óhatatlanul felvetnek néhány kérdést az egészségház beruházás megvalósulásával kapcsolatban, így hasznos lehet, ha bemutatjuk olvasóinknak a beruházás hátterében álló vállalkozást, a Szirt
Invest Kft.-t.
A társaság ügyvezetõjével és többségi tulajdonosával, dr. Sziklai Attilával beszélgettünk cégükrõl és az általuk létesített egészségházakról.
– Mióta mûködik és mivel foglalkozik vállalkozásuk?
– A SZIRT INVEST Kft-t 2006-ban alapítottuk elsõdlegesen gyógyszertárakkal kapcsolatos ingatlanfejlesztésre és patikák mûködtetésére. A társaság négy magyar magánszemély
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tulajdonában áll. Társaságunk közvetlenül, illetõleg cég tulajdonában levõ
társaságok által országszerte jelenleg 30 gyógyszertárat mûködtet. Ingatlanfejlesztési tevékenységünk keretében emellett
egészségházak létrehozásával és üzemeltetésével
foglalkozunk. Ezen beruházások egy részében vett
részt a cégcsoporton kívüli MINIPLÁZA Kft., amelylyel az együttmûködés sajnos nem úgy alakult, ahogyan terveztük. A MINIPLÁZA Kft. küszöbön álló felszámolására figyelemmel így a többi beruházáshoz hasonlóan Dunaharasztiban is közvetlenül
a SZIRT INVEST Kft. és a beruházás lebonyolítására valamint az Egészségház mûködtetésére alapított cégünk, a Dunaharaszti Egészségház Kft. fog eljárni.
– Mit takar pontosan a cégük által végzett
egészségház fejlesztési tevékenység?
– Egészségház beruházásaink lényege, hogy a
települési önkormányzatokkal kötött együttmûködési megállapodás alapján saját forrásból
az egészségügyi alapellátást szolgáló háziorvosi rendelõk, és egyéb szakrendelõk elhelyezése érdekében magas színvonalú egészségházakat építünk, illetõleg a meglévõ egészségházakat korszerûsítjük, bõvítjük.
Az egészségházakban kialakított rendelõket és
egyéb helyiségeket az együttmûködési szerzõdés alapján a települési önkormányzat hosszú
távon ingyenesen használja, illetõleg adja az
orvosok használatába.
– Miért éri meg mindez Önöknek, mi ebben az
üzlet?
– Cégünk természetesen azért mûködik, hogy
nyereséget érjen el. A beruházás megtérülését
az egészségházakban létesített gyógyszertárak
mûködtetésébõl várjuk. Az bizonyos, hogy a
befektetéseink megtérülése nem néhány éves,
de cégünk hosszú távra tervez.
Az üzleti szempontokon túlmutatóan ugyanakkor az egészségházakban létesített gyógyszertárak összehangolt mûködésével, az egészségházban praktizáló
orvosok és az ott
dolgozó gyógyszerészek együttmûködésének elõsegítésével hozzá
kívánunk járulni a
betegellátás színvonalának emeléséhez.
Célunk,
hogy egészségházainkkal egy Magyarországon eddig egyedülálló,
minõségi egészségügyi rendszert
hozzunk létre.
– Mit jelent mindez az érintett települések számára?
– A települési önkormányzatokkal,
ahol a cégcsoport
egészségház beruházást
valósít
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meg, úgy állapodtunk meg, hogy társaságunk
finanszírozza az épületek létesítését, az önkormányzatok csak azt a kötelezettséget vállalják,
hogy az általunk felépített házi orvosi rendelõket hasznosítják. Így cégünk egyetlen forint
közpénzt sem használ fel, miközben a közfeladatok ellátásában jelentõs segítséget nyújt a
településnek.
Az egészségházak létesítéséhez szükséges ingatlanokat mindenkor piaci áron vásároljuk
meg, ezeken ellenszolgáltatás nélkül építünk
egészségházakat és hosszú távú szerzõdések
keretében biztosítjuk a háziorvosok mûködéséhez szükséges rendelõk használatát. Az egyegy település egészségházának mûködtetésére
létrehozott cégeink a patika mûködtetése révén
új munkahelyeket teremtenek, és valamennyi
vállalkozásunk az adott településen fizeti meg
az iparûzési adót.
A települési önkormányzatok jelenlegi anyagi
helyzetére figyelemmel ez a konstrukció megfelelõ alternatívát kínál arra, hogy azon településeken is a kor színvonalának és az európai
normáknak megfelelõ tárgyi feltételek között
valósuljon meg az egészségügyi alapellátás,
ahol az önkormányzat költségvetési lehetõségei korlátozottak.
Az általunk kialakított modell bizonyítja, hogy
létezhet a közfeladatokat ellátó önkormányzatok és a magánbefektetõk között olyan együttmûködés, amelynek nem célja önkormányzati
vagyon és források elvonása, hanem hosszabb
távú megtérülés mellett együtt szolgálja a település, a lakosság, és a befektetõ érdekeit.
– Hol tartanak most az egészségház beruházások, mely településekkel kötöttek megállapodást?
– Eddig öt egészségházat adtunk át és jelenleg
10 egészségház kivitelezése folyik országszerte. Ezek közül Szolnokon, Gödön, Érden, Kaposváron és Tolna-Mözsön hamarosan átadjuk
az épületeket. A települési önkormányzatokkal
kötött megállapodások alapján pedig 2011-re
további 20 egészségház átadását tervezzük.
– Várhatóan mikor folytatódik Dunaharasztin
az építkezés, mikor vehetjük birtokba az új létesítményt?
– Az önkormányzattal és az érintett orvosokkal egyeztetett tervek alapján rövidesen benyújtjuk az engedélyezési dokumentációt az
építésügyi hatósághoz, majd a jogerõs építési
engedély birtokában legkésõbb 2010 márciusában újra kezdjük az építkezést. Az épület
mûszaki átadását 2010 végére tervezzük. A házi orvosok a használatbavételi engedély megadását követõen foglalhatják el új rendelõiket,
megnyílhat gyógyszertárunk és a dunaharaszti
lakosok birtokba vehetik az új és korszerû
egészségházat.
– Úgy legyen! Köszönjük a tájékoztatást.
Dunaharaszti Hírek – november

MEGHÍVÓ
2009. november 29-één, vasárnap 15.30 órakor

NEM CSAK A 20 ÉVESEKÉ A VILÁG
címmel vidám mûsorra invitáljuk Önöket nyugdíjasokat
és nem nyugdíjasokat a Dunaharaszti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
közremûködésével a
RENDEZVÉNYHÁZBA
(cím: Dunaharaszti, Szondi Gy. u. 77.)
Ének: Ficsór Gyõzõ, Korbeli Ferenc, Larionov Andrej,
Tóth Gábor zongora, Tuboly Roland dob, Kindlinger Tamás gitár,
Tánc: Hommer Csaba, Hevesi Anna,
Vers: Szegfû Ildikó
A mûsor háziasszonya: Márton Ágnes
A rendezvény fõvédnöke: dr. Szalay László polgármester

A Zsiráfok.hu Kft. támogatása
Dunaharaszti Város javára
A Zsiráfok.hu Kft. 2009. október 26-án több mint kétmillió forint
értékû professzionális iroda és udvari bútorok rendkívül kedvezményes
eladásával
(mindössze a teljes érték 20%-áért, azaz
400 000 ft-ért) támogatta Dunaharaszti Város
intézményeit.
A felajánlott termékekbõl Dunaharaszti általános iskolái igényelhettek elõzetesen mérle-

gelve, hogy melyek
azok a termékek,
amiket hasznosítani
tudnak mindennapi
munkájuk során. A
kérések feldolgozása után a Zsiráfok.hu
Kft. kiszállította a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolának, és a
Hunyadi János Általános Iskolának a kiválasztott bútorokat, amelyek között van függõ mappatartós acélszekrény több méretben,
kültéri alumínium keretes üveges fali vitrin, tolóajtós szekrény, fali prospektustartó, iratrendezõ, fali tábla, és hogy a tanulóknak is
öröm legyen az akció, néhány sportszerrel is gazdagodtak az iskolák. Ezen
kívül 12db kültéri
kék színû fém pad is
átadásra került, melyek Dunaharaszti
közterületein kerülnek elhelyezésre.
A termékekért kapott összeggel pedig a Zsiráfok.hu Kft.
a Dh. GIRAFFE Kerékpár Club Sport Egyesület csapatbusz lecserélési projektjét támogatja.
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Hõsök Emlékére rendezett
futóverseny
Városunk általános iskolás diákjai ismét futóversennyel
ünnepelhették 1956. október 23-át.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által rendezett
futóverseny, már 17 éves hagyományra tekint vissza, és sok
gyermeknek adott maradandó élményt.
Az idei tanévben új futóútvonallal és új szabályokkal próbáltuk
a versenyt igazságosabbá, áttekinthetõbbé tenni.
Október 19-én lebonyolított versenyünkön rekord létszámú
induló jelent meg. A három általános iskolából 460 fõ gondolta
úgy, hogy a rossz idõ ellenére lefutja a tavalyinál hosszabb
távokat. Külön örültünk, hogy egyre több hetedikes, és
nyolcadikos is eljött.
A legjobbak idén is érmeket és okleveleket vehettek át, a
legtöbb pontot elért iskola, pedig egy új serleget õrizhet egy
évig.
A gyõztesek a következõk voltak:
3. évf: Bakos Bettina
4. évf: Czifra Dominika
5. évf: Novák Laura
6. évf: Meleghegyi Laura
7. évf: Magyar Diána
8. évf: Sier Zsófia

Körösi,
Körösi
Rákóczi
Körösi
Rákóczi
Körösi

Izinger Tamás
Dékány Szabolcs
Bakos Attila
Simon Balla István
Hadnagy Bence
Tóth Miklós Norbert

Rákóczi
Rákóczi
Körösi
Körösi
Körösi
Rákóczi

Az iskolák közötti pontversenyt, idén is a Körösi Csoma
Sándor diákjai nyerték!
Gratulálunk a gyõzteseknek és minden indulónak!
Köszönöm a kollégák segítségét, és gratulálok a felkészítõ
tanároknak a szép eredményekért.

ujsag@dunaharaszti.hu

Czompa Gyula
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„DÜHÖNGÕ”

a Dunaharaszti Városi Könyvtárban
Minden hónapban második csütörtökön 10 órától 12 óráig
várjuk a kisgyermekeket – 5 éves korig – szülõvel, nagyszülõvel könyvtárunkba!
Sokaknak gondot okoz, hogy kisgyermekeik kevésbé képesek alkalmazkodni
a nagyobbakhoz, a felnõttek viselkedéséhez, a könyvtári kötelezõ csendhez.
Sok szülõt kínosan érint, ha a baba sírdogál, a nagyobbacska szaladgál, hangoskodik.
November 12-én és december 10-én
várjuk a legkisebbeket szüleikkel, hogy feszélyezettség nélkül tudjanak
könyvtárunkban nézelõdni, olvasgatni, válogatni.
Számítsanak kedves, megértõ könyvtárosokra, halk zenére, derûs hangulatra!
Szoptatás és pelenkázás nem probléma!
Jöjjenek hozzánk,
hogy kisgyermekeik minél elõbb szokjanak a könyvekhez, a könyvtárhoz!
Mi ehhez szeretnénk segítséget nyújtani!
„Ma is, akárcsak régen, a gyermeknevelés legfontosabb és egyben legnehezebb feladata
a segítségnyújtás, hogy a gyermek megtalálja az élet értelmét. Ehhez sok tapasztalatra van
szüksége. A növekvõ gyermek apránként, fokozatosan tanulja meg, hogyan kell önmagát
jobban megértenie: eközben kifejlõdik az a képessége, hogy másokat is megértsen,
és így jut el végül az emberi érintkezés mindenkit kielégítõ és tartalmas formáihoz.”
(Bruno Bettelheim)
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ÉLETMÓD

2009. december 9-én és 10-én

a
JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
(2330 Dunaharaszti, Táncsics u. 2.)
az Aranyhíd Galéria

NOVEMBERBEN IS VÁLASSZA
AZ EGÉSZSÉGET
A Hagyományos Kínai Orvoslás szerint novemberben a legveszélyeztetettebb szervünk a tüdõ. A tüdõnk belsõ vetülete 70
m2 míg bõrünk kb. 2-2,5 m2. A légcsõ szállítja levegõt a hörgõkbe, és vissza. A be- és a kilégzés egy folyamatos ritmust
hoz létre, ha testileg nézzük, egy cserefolyamatot végez. Belégzéskor oxigént veszünk fel, kilégzéskor szén-dioxidot adunk
le. Légzésünkben a polaritást figyelhetjük meg. Lényegi szimbóluma az elfogadás és a befogadás. A tüdõ meridián felelõs
a légzési energia képzéséért a bõrért és a hajért.
Pszichikai síkon: tüdõnk felelõs a teljesítõképességünkért, a
rátermettségünket képviseli, az élet elfogadását és adását. Ha
a meridián alulmûködik bánat és depresszió a következménye.
Megelõzés: a lakást szereljük fel légzõ szûrõvel. Meg kellene
tanulni egy pár speciális légzõ gyakorlatot. Javítja a tüdõ mûködését a rendszeres kerékpározás, úszás, sétálás. A szervóra szerint a tüdõ meridián maximum idõtartama hajnali 3 és 5
óra közé esik, ha ebben az idõben felébredünk, szelõztessünk
kb. 5 percig.
Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak, ha légzõszervi
megbetegedésünk van? Mi az amit nem tudok befogadni környezetembõl? Mit nem tudok elfogadni és befogadni? Asztmás a következõ kérdéseket tegye fel: az élet melyik területén akarok kapni és adni nem. Képes vagyok-e a saját agreszsziómat bevallani?
Megerõsítések: szeretetben élek, az élet teljességét befogadom. Szabad ember vagyok, mindig azt teszem, amit szeretnék. Most is könnyedén lélegzek, mert itt van a megújulás pillanata.
Légzõszervi megbetegedéseknél használjuk a következõ
teákat: légúti borsmenta, citromfû csipkebogyó, fûzfakéreg.
Torokgyulladás: kamilla, bodzavirág, körömvirág, rozmaring.
Asztmánál: mezei zsurló, orbáncfû, árnika virág, hársfavirág.

festménykiállítást és vásárt tart
9 órától 18 óráig
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Jótékonysági est és adventi vásár
TISZTELT DUNAHARASZTI LAKOSOK!
Református gyülekezetünk nagy tervek elõtt áll,
templomot szeretnénk építeni. Tudjuk, hogy nem lesz
könnyû, ezért mindenkire számítunk.
Elsõ – egész harasztira kiterjedõ – kezdeményezésünk
egy jótékonysági est és adventi vásár szervezése.
Szeretettel várjuk a lakosságot

december 5-én a
Dunaharaszti Mûvelõdési Házba
16 órától
Az est során elõször a PÁRBAJ c. színdarabot nézhetjük
meg, majd ezt követõen lesz az adventi vásár.
A támogató jegyek 1000 Ft, 2000 Ft, 5000 Ft-os áron
vásárolhatok meg.
Várunk mindenkit szeretettel!
A Dunaharaszti Református Gyülekezet

KÖZELEDNEK AZ ÉV VÉGI ÜNNEPEK
Már most gondoljon arra, hogy hol köszönti szeretteivel a

Segítség önerõbõl: testünk folyamatos küzdelemben áll az
öregedési folyamatokkal, itt egy lehetõség, ismerkedjen meg a
Mynexy (minekszi) módszerrel, egy gyógymód mellyel életerõnket irányíthatjuk és a megfelelõ szerveinket erõsíthetjük. Akupresszúra (pontnyomás) segítségével. A legõsibb és legjobban
bevált gyógymóddal tudja saját gyógyerejét felhasználni.

2010-es új évet

Jöjjenek hozzánk!
Finom ételekkel, italokkal, nagyszerû zenével
és megszépült környezettel várjuk Önöket.
BULIZZANAK NÁLUNK
a dunaharaszti József Attila Mûvelõdési Házban!
Információ: 06-24/531 070

Labdarúgó hírek
NB III Duna-csoport
8. forduló
Tököl–Dunaharaszti 1:1 (0:0)
Gólszerzõ: Ughy.
Rangadóra készültünk, hiszen a Tököl
csapata tavaly még egy osztállyal feljebb
játszott. Lendületesen kezdtük a mérkõzést, több helyzetet sikerült kialakítani,
de az elsõ félidõben nem született gól.
A második játékrészben mezõnyfölénybe
kerültünk, de a vendéglátók szerezték
meg a vezetést. A bekapott gól ellenére
sem adtuk fel a támadásainkat, és sikerült egyenlíteni. Helyzeteink alapján közelebb álltunk a gyõzelemhez, de a döntetlen igazságosnak mondható.
9. forduló
Dunaharaszti–Újbuda 2:1 (1:1)
Gólszerzõk: Mészáros, Nánási.
Gyõzelmi reményekkel vártuk az ellenfelet. Már a mérkõzés elején magunkhoz

Dunaharaszti Hírek – november

ujsag@dunaharaszti.hu

ragadtuk a kezdeményezést. Egy szöglet után szép fejes góllal megszereztük a
vezetést. Nem várt góllal egyenlítettek a
vendégek. A játékvezetõ megajándékozta Õket egy büntetõvel, amit értékesítettek. A második félidõben növeltük az elõnyünket, amit a mérkõzés végéig sikerült
megtartani. Nem volt könnyû, hiszen közel fél órát -érthetetlen kiállítás miattemberhátrányban játszottunk.
10. forduló
Csepel–Dunaharaszti 0:0
Az eredményben minden benne van. Talán a szezon leggyengébb mérkõzését
játszottuk, ami néha grundfoci jelleget
õltött. Mentségünkre legyen mondva ebben az ellenfél is partner volt. A döntetlen ránk nézve hízelgõ.
A DMTK a tabellán a 4. helyet foglalja el.
Hajrá DMTK !!!

Szabó Gyõzõ
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Lépésrõl lépésre

(Éves beszámoló a Dunaharaszti Nõegylet munkájáról)
Ez az év is gyorsan elszaladt, immár
majdnem egy éve mûködik városunkban
a Dunaharaszti Nõegylet, melyet a helyben élõ, és a közért tenni akaró nõk hoztak létre. Mivel Haraszti egy sokszínû város, különbözõ nemzetiségek lakják, tagjaink között tudhatunk német, bolgár, roma és magyar hölgyeket. Szeretnénk új
hagyományokat teremteni, nemzetiségek konyhája fõzõversenyt, gyermekrendezvényeket tartani, mint pl. a hagyomá-

nyos májusi gyermeknap, melyen már
részt is vettünk nagy sikerrel. Játékos vetélkedõkkel, kvíz és ügyességi játékokkal
próbáltuk a napot vidámmá, színessé
tenni. Apró jutalmakkal, üdítõvel, szendviccsel kedveskedtünk a gyerekeknek.
A tavasz jól folytatódott: április 29-én a
József Attila Mûvelõdési Ház kis termében beindítottuk a Kismama Klubot. Minden hónap utolsó szerdáján várjuk sok

szeretettel az érdeklõdõket délelõtt
10–12-ig.
Rangos vendégeink voltak ez idáig: májusban Kindlingerné Fritz Teréz védõnõ a
nyaralásról és a babák napoztatásról
adott hasznos tanácsokat, ötleteket. Júniusban Hegedûsné Tóth Zsuzsanna játékos, zenés foglalkozást tartott az aprónépnek. A nyári szünet után szeptemberben dr. Szalay László polgármester úr
elsõkézbõl válaszolt a kismamák kérdéseire. Káli Erika ismertette az anyukákkal a Nebuló – Tanoda Fejlesztõház tevékenységét.
Októberben ruhabörzét tartottunk, melyen jelképes összegért vásárolhattak,
vagy cserélhettek gyermekruhát a résztvevõk. A novemberi találkozóra a Helen
Doron nyelvoktató programot tervezzük
népszerûsíteni a picik szülei körében. A
Nõegylet szeptember hónapban felajánlotta segítségét a bolgár kissebségnek a

Bolgár Napok rendezvény sorozaton,
amit Bajcsev Péter nagy örömmel elfogadott. A fenséges étkek felszolgálásában segédkeztünk boldogan!
A közelgõ Mikulás ünnepre adománygyûjtést szervezünk. „Cipõsdoboznyi
szeretet” akció keretén belül szeretnénk
eljuttatni ajándékot a nehéz helyzetben
élõ családok gyerekeinek, ezzel is megkönnyítve a Mikulás munkáját.
Luca napján az Alkotók Egyesülete rendezvényén mézeskalács sütést szervezünk a gyerekeknek, melyet saját kezûleg készíthetnek el.
Az elkövetkezendõ rendezvényeinkre
sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt.

Dunaharaszti Nõegylet
elérhetõségünk:
dunaharasztinoegylet@gmail.com

MINÕSÉGKOMMANDÓ
Érdemes lapozgatni a különbözõ (politikai)
nézetek ütköztetését is felvállaló, ezért egyre
színvonalasabb Dunaharaszti Híreket! A szerkesztõk jól látták, amikor úgy döntenek, hogy
egyfelõl biztosítani kell a szabad véleménynyilvánítás jogát és másfelõl nem sérülhet az
olvasó információhoz jutásának alkotmányos
joga sem. Persze a csak havonta megjelenõ és
sajátos önszabályozást gyakorló nyomtatott
sajtó nem versenyezhet a netpolgárok ezrei
által olvasott helyi internetes sajtóval
(„dunaharasztima”, „dunaharasztimost”), ahol
a politikai, társadalmi stb. kérdésekrõl szinte
minden korlátozás nélkül lehet, akár naponta
is véleményt alkotni.
Szóval lapozgatom a helyi nyomtatott sajtó
augusztusi számát és a kvázi utolsó oldalon
a „Felvirágosítás” címû írásra lettem figyelmes. Az iromány az újság júniusi számában
megjelent „LAVE – gerillakertészek” címû
írásomat kritizálja.
Az „Egy olvasó” által jegyzett kritikát olvasva nemcsak az „öreg, hályogos szemû” városlakóban, de a mintegy 15 ezer Dunaharasztin voksoló választópolgárban is támadhat olyan érzés, mintha már megkezdõdött
volna a kampányolás. Ugyanis nem értem,
hogy a cikkíró miért említi név szerint egy
önkormányzati képviselõ nevét? Ezek alapján számomra nem kérdéses, hogy politikai
indíttatású, provokatív cikkrõl van szó.
Az írást mintha a baloldalon is és a jobboldalon is – a hazai társadalmi, gazdasági kultúránktól idegen és rosszul artikulált neoliberális
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politikája miatt - devalválódott és szétesõben
lévõ pártocska olyan hitelét vesztett agitátora
jegyezte volna, aki még egy utolsó nyelvcsapással próbálkozik pozícióját megõrizni.
Egyébként az „öreg, hályogos szemû” városlakó is észreveszi az „egyre több aszfaltos
beltéri utat”, és „azt a nagy változást, ami az
utóbbi években pozitívan megváltozott
Dunaharasztiban!” (a nagy változás, hogy
tud megváltozni? Na, mindegy.). Ám, az
„öreg, hályogos szemû” városlakó azt is észreveszi, hogy az utak minõsége sok helyen
nem megfelelõ. Porladozik az a betonágy,
amelybe a járdaszegélyek kerültek, mert a sörözõ munkások elfelejtették locsolni, ezért
nem lesz tartása. Vagy esõs idõben a csapadékvíz a két víznyelõ között gyûlik össze és
így az „aszfalton suhanó” autók lefröcskölik
az arra sétálókat.
Az „öreg, hályogos szemû” városlakó a helyi
választópolgárokkal beszélgetve olyan kérdésekbe megfogalmazott pletykákat is meghall,
mert nem süket, amelyeket többnyire az emberek csak egymásnak tesznek fel, mint;
– Az útfelújítási munkálatokat végzõ fõvállalkozó ellen tényleg csõdeljárás folyik?
– Ki bízta meg, pl. az Erzsébet utca felújításával – amely igen komoly szakismeretet
igényel –, azt a BA-BAU TECH Kft. nevezetû alvállalkozót, aki igaz nagyon olcsón,
de szedett-vedett munkásokat foglalkoztat?
– A fõvállalkozó a városnak a szakszerûtlen
munkavégzés ellenére is egy kiváló minõségû útkészítésrõl nyújtja be majd a számlát?

ujsag@dunaharaszti.hu

Kedves „Egy olvasó”, az ilyen és ehhez hasonló – a városvezetés tekintélyét romboló –
pletykák megelõzése érdekében sürgõsen civilösszefogásra lenne szükség. Mint remélhetõen Ön is tudja, a civilösszefogás egyik kipróbált eszköze a pártcsatározásokon átívelõ,
ha kell; az érted haragszom, nem ellened elvén mûködõ építõ kritika megfogalmazása,
valamint a hivatalos városfejlesztési programok mellett és kiegészítéseként az olyan civilprogramok készítése, amelyekben minden
városlakó szívesen vesz részt.
A dinamikusan fejlõdõ és szépülõ városunkban folyó mindenféle munkálatok – jól, roszszul mûködõ – szakmai/önkormányzati ellenõrzését egy civil kontroll alatt aktívan tevékenykedõ Minõségkommandóval lehetne segíteni. Igen, pl. a „mások illegálisan lerakott
szemetét”, és a MÁV állomás aluljáróját díszítõ „temérdek mocskos graffiti” lerakóit, illetve készítõit a Polgárõrség mellett többek
között a Minõségkommandó is segítené felderíteni, leleplezni és tenne javaslatot az illetékesek felé a felelõsségre vonás érdekében.
A Minõségkommandó a gerillakertészekhez
hasonlóan, szintén nem magyar találmány, sok
EU tagállam városaiban kiválóan mûködik. Az
élhetõbb városért, a nagy ívû városfejlesztési
program minõségi megvalósításának érdekében az ötletet célszerû lenne átvenni.
Ja, és a jövõ évi választásokon nagyon sok
nem hályogos szemû városlakó fog szavazni,
vigyázzanak!
– KM –
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2009. október 26-án megtartott ülése
Dr. Szalay László polgármester az ülés
megkezdését követõen beszámolt a
két ülés között történt eseményekrõl,
majd az ülés a három sürgõsségi és
hét tervezett napirendi pont megtárgyalásával folytatódott.

Beszámoló a két ülés között
történtekrõl
1. Lakossági kéréseknek megfelelõen a Mandula utcai rézsû melletti
kerítések tövébe 100 db nyári orgona és 60 db bambusz ültetésére
került sor.
2. Hõsök terére 6000 db kétnyári árvácska került elültetésre az október 23-i ünnep alkalmából. Egyidejûleg a Hivatal elõtti közterületre és
a Hivatal udvarára szintén árvácska ültetésére került sor.
3. Az Erdészeti Igazgatóság engedélye alapján megkezdõdött a 0101/1
hrsz-ú 4,5 ha-os erdõterület termelésbõl történõ kivonása. Az erdõterület kiváltására ültetett 5,81 ha
csereerdõ mûszaki átvétele sikeres volt. Jól sikerült az erdõsítés,
magas megeredési százalékkal.
4. A Dózsa György út mentén, az
OTP parkoló területe mellett és az
óvodákban planténerek kihelyezésére került sor. A planténerekbe
gömb szivarfák illetve lucfenyõk
lettek ültetve.
5. Jókai utcai biciklitároló környezetének rendezése megtörtént, földterítésre és fûmagvetésre került sor.
6. A Mese Óvoda bõvítése, belsõ teljes felújítása elkészült.
7. Az útpályázat befogadásra került,
2009 novemberében lesz döntés a
támogatásról.
8. A városközpont pályázat II. fordulójában a bíráló bizottság ülése
2009. november közepén várható.
9. A Szondi utcai rendezvényházban
megrendezésre került az Elsõ
Dunaharaszti Egészségnap magas
részvételi számmal.
10. A nehéz helyzetbe került lakáshitelesek védelmére vonatkozó törvény
alapján javasolja a két illetékes bizottságnak, hogy kezdjenek el dolgozni azon, hogy az Önkormányzat
milyen szinten és mennyiben fog
az ebben a törvényben leírt lehetõségekkel élni.

Sürgõsségi elõterjesztések
1. Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelme (szóbeli elõterjesztés)
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Dunaharaszti Szervezete
kérelmére a Képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Hõsök terén a Turul
madaras emlékmû elõtt – 2009. novem10

ber 29-én 8 órától 2010. január 7-én
18 óráig terjedõ idõtartamra – egy kettõs kereszt kerüljön felállításra, a szükséges dokumentumok csatolása alapján.
2. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás tagjaként döntés a Társulási
megállapodás kiegészítésére
A RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) pályázatot kíván benyújtani az ÚJ Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és
Energia Operatív Program – 20092.2.1 komplex vízvédelmi beruházások
– felszíni víztestek elvevezésû pályázati konstrukció keretén belül vissza
nem térítendõ támogatás igénybevételére.
A Társulási megállapodást – a pályázati elõírások alapján alapvetõen –
egymással szorosan összefüggõ, három területen kellett kiegészíteni és
módosítani.
a) A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása
b) A beruházás keretében keletkezõ
vagyon tulajdonjoga (az egyes önkormányzatok tulajdonába kerülésének módja),
c) A beruházás keretében keletkezõ
vagyon mûködtetése, üzemeltetése.
3. I. Városi báziskonyha tervezése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízta a Polgármestert,
hogy a 4000 adagos városi központi
konyhaüzem engedélyezési és tender
kiírási tervének elkészítésére a legjobb
árajánlatot adó Átrium Építési Iroda Btvel kössön szerzõdést.
II. Városi temetõ bõvítésének fejlesztési feladatai
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízta a Polgármestert,
hogy a Városi temetõ bõvítésére szolgáló 0146/1 és 0146/5 hrsz-ú területek
tereprendezési
munkáira
a
HIDROGRÁD Kft-vel kössön szerzõdést.

Napirendi pontok
1. Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
helyi rendelet módosítása
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
és az Oktatási Bizottság Elnökei jelzése alapján került sor az SZMSZ mellékleteinek módosítására, amelyek az általuk vezetett bizottságok feladat- és
hatásköreit tartalmazzák.
A módosítással nem történik hatáskörelvonás, olyan feladat- és hatáskörök
ujsag@dunaharaszti.hu

kerülnek be a szövegbe, illetve módosulnak, amelyeket eddig is elláttak a bizottságok.
2. A 2010. évi belsõ ellenõrzési
ütemterv meghatározása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a 2010. évi belsõ
ellenõrzési ütemtervet, oly módon,
hogy a határozat a Csepel-Sziget és
Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás elfogadó határozatának megküldését követõen lép hatályba.
2010. évre a Képviselõ-testület a belsõ
ellenõrzési ütemtervet az alábbiak szerint határozta meg:
1. Oktatási intézmények tantárgyfelosztása (saját hatáskörben, szakértõi
megbízással)
2. Az éves költségvetési beszámolót
alátámasztó leltár ellenõrzése (kistérségi megállapodás alapján)
3. A 0178/53-56 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe csatolása
A 0178/53-56 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolását a Képviselõ-testület
nem fogadta el.
4. Kisduna Televízió kérelme
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a KisDuna Televízió részére a 2010. évi szolgáltatói szerzõdésben szereplõ összegbõl 3 000 000 Ft
támogatást – elõlegként – biztosít az
újonnan kialakítandó riport stúdió befejezéséhez.
5. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
6. A dunaharaszti közoktatási intézmények 2009/2010-es tanévkezdésérõl szóló beszámolói
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a dunaharaszti
közoktatási intézmények 2009/2010-es
tanévkezdésérõl szóló beszámolóit.
7. Dunaharaszti Település Fejlesztésére Közalapítvány Felügyelõ Bizottság tagjainak megválasztása és
2008. évi közhasznúsági jelentése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete – hivatkozva a közalapítvány alapító okiratának VI. fejezet 1/c.
pontjára – a „Dunaharaszti Település
Fejlesztésére Közalapítvány” Felügyelõ Bizottsága tagjainak felhatalmazását
2012. október 31-ig megerõsíti. Tagjai
továbbra is: Fényes Lórándné, Kis
Tiborné, Kreiszné Csuti Rozália.
Dunaharaszti Hírek – november

A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Ki mondta,
hogy Te nem változtathatod meg
a világot?
Dunaharaszti Város Önkormányzata eredményesen pályázott a TÁMOP 3.1.4.
Kompetenciaalapú oktatás bevezetése innovatív intézményekben elnevezésû pályázaton.
A pályázat megvalósításában a város három intézménye, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Mese Óvoda, a Hunyadi
János Általános Iskola vesz részt. A pályázati kiírásban kötelezõen vállalt feladatok között szerepel az intézményekben
u.n. projekt hetek megvalósítása.

A projekt hét egy intenzív tanulási módszer. A pedagógiai projekt mindig alkotó
jellegû. A projekt módszer sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fõ forrásává az önálló és csoportos tapasztalást
teszi. A projekt középpontjában egy probléma áll. Ennek megoldásakor a téma lehetõ legtöbb vonatkozásait és összefüggéseit igyekszik feltárni, hogy kapcsolódni
tudjon a való világ problémáihoz. A kompetenciafejlesztés elvárásai új módszerta-

ni megoldások keresésére ösztönzi az iskolákat. Bár csodatévõ módszerek nincsenek, a projekt kétség kívül azoknak a tanulásszervezési eljárásoknak a körébe
tartozik, melyek a kompetenciák széles
körét fejlesztik.
A projekt kipróbáltan pozitívan hat a szociális kompetenciák, az információszerzés, az önálló, felelõs munkavégzés, a
kommunikációs és prezentációs képességek fejlesztésére. A magyar tanulók legnagyobb hiányossága: az életszerû helyzetek megoldásának, az ismeretek alkalmazásának képessége. Mindez bizonyítottan
fejlõdik a projektben való feladatvégzések
hatására és nem utolsó sorban a tanulási
motiváció és a tantárgyi attitûd alakításában is meggyõzõ eredményekrõl tudunk.

Októberben ennek a módszernek az alkalmazásával dolgoztak a Hunyadi János Általános Iskola tanulói és pedagógusai.
Diákjaink az aktív ismeretszerzésnek köszönhetõen már tudják, hogy sokat tehetnek környezetük megóvásáért, mivel a
2009. október 12-tõl 19-ig tartó ÖKOhéten változatos programjainkon megismerkedhettek a környezetszennyezés

egyre súlyosabb problémáival, a levegõ-,
a víz-, a talaj-, a fény- és a zajszennyezés
hatásaival.
A jövõben már tudatosan törekednek ezen
ártalmak csökkentésére. Az alsós diákok
fogadalmaikat „zöld fogadalmákra” jegyezték le. Az iskola aulájában természetvédelmi idézeteket helyeztek el, melyekkel szeretnék felhívni a figyelmet a felnõtt
társadalom felelõsségére, és cselekvésre
szólítani mindenkit.
A felsõ tagozaton az évfolyamok minden
nap kiselõadásokkal, prezentációkkal készültek a projekt altémáiból, rajzokat, pla-

kátokat készítettek az egyes osztályok, interaktív elõadáson vettek részt a talajszennyezés okai témában, vízminõséget
mértek, kísérleti bemutatókat szerveztek,
ellátogattak a repülõtérre, ahol a repülõgépek levegõ- és zajszennyezésérõl érdeklõdhettek, megfigyeléseket végeztek,
„energianaplót” vezettek a napi energiafogyasztási szokásaikról. A projekthét zárásaként papírt és PET palackot gyûjtöttünk,
Tegyük rendbe környezetünket! elnevezésû akciót szerveztünk, valamint ÖKO szellemi akadályversenyen adhattak számot a
diákok a hét folyamán megszerzett ismeretekbõl. Mindenki izgatottan várta az
eredményhirdetést. A 6.a osztály nagy
örömmel vette át „Az év ÖKO-osztálya” címet. Gratulálunk az osztály tanulóinak!
Mi pedagógusok úgy gondoljuk, hogy tanítványaink teljes mértékben átérzik Albert
Schweitzer következõ mondatát:
„A jövõ nem fogja jóvátenni, amit Te a
jelenben elmulasztasz.”
Karlné Purczeld Erika,
Némethné Csobolyó Éva

Tisztelt Polgármester Úr!
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a vállalkozó kivitelezõi nyilvántartásba vételrõl
szóló mellékelt tájékoztatónkat települése
honlapján, újságjában elhelyeztetni szíveskedjen.
A hatályos Építési Törvény elõírásai szerint
üzletszerû gazdasági tevékenységként építõipari kivitelezési tevékenységet csak az folytathat, akinek tevékenységi körei között az
építõipari kivitelezõi tevékenység szerepel,
továbbá a kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik, s ugyancsak rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének meg-

Dunaharaszti Hírek – november

felelõ szakképesítéssel, vagy legalább egy
szakképesítéssel rendelkezõ szakmunkással.
Minden vállalkozó kivitelezõi tevékenységet
folytató, folytatni kívánó vállalkozás köteles
az erre irányuló szándékát a vállalkozói kivitelezõi névjegyzéket vezetõ Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. A bejelentésnek legkésõbb 2010. január 31-ig az
érintett vállalkozásoknak eleget kell tenni. A
bejelentés elmulasztása nagy összegû bírsággal szankcionálandó.

számolása szempontjából nagy jelentõséggel
bír az említett jogszabály. Kérem Polgármester Urat, hogy a csatolt tájékoztatónk települése vállalkozóival történõ megismertetésével
szíveskedjen segítséget nyújtani a nemzetgazdasági szempontból fontos nyilvántartás
elkészítéséhez.

Tisztelt Polgármester Úr!
A gazdaság kifehérítése, a lánctartozások fel-

dr. Kupcsok Lajos,
fõtitkár

ujsag@dunaharaszti.hu

Megtisztelõ figyelmét és segítségnyújtását
elõre is köszönöm.
Tisztelettel:
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Állatkert

Az ÖKO napok nyitásaként a felsõ tagozat
egy szép pénteki délelõtt elutazott az Állatkertbe. Csoportosan különféle feladatokat
kellett megoldani, amihez be kellett járni figyelmesen az egész területet. Bár 4 órát töl-

nem a gyerekekrõl szólt, hanem a hobbi állatkákról. Rajtuk keresztül szeretné az iskola a gyerekekkel megtanítani az állatok szeretetét, és azt a fontos dolgot, hogy az állatainkról mindig, minden esetben gondoskodnunk kell, hisz õk is erõsen kötõdõ, hûséges
érzõ lelkek, akik a törõdés hiányát rosszul viselik, testileg és lelkileg megszenvedik.

csolódjon ebbe a szép és hasznos tevékenységbe. Várjuk a további lelkes tagok jelentkezését!
Gregus Márta
könyvtárostanár

Kisállat kiállítás az iskolában

töttünk ott, ez mégis kevésnek bizonyult. A
gyermekek kívánságára jövõre több idõt töltünk majd el a lenyûgözõ Fõvárosi Állatkertben.

Október 2-án elérkezett végre a várva várt
nap, a kisállat kiállítás napja. Ez az esemény
már évek óta hagyomány a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, amit minden évben nagy lelkesedés övez a diákok részérõl.
Ez a lelkesedés a lányomon keresztül még
rám, mint szülõre is ráragadt. Csak felsõs évfolyamú diák vihet be állatot, így az én gyerekem csak az idén tehette ezt, de már évek

Madárbarát Iskola
Egy éve törekszünk arra, hogy iskolánk udvarának félreesõ helyeit minél madárbarátabbá formáljuk.(Bogyós termést hozó bokrokat ültettünk, etetõket, itatókat helyeztünk
el, odúkat tettünk védett helyekre.) A tél fo-

lyamán nõtt a kihelyezett etetõk száma, s
egyre több gyerek kapcsolódott be a téli madáretetésbe.
Szeptember végén pedig megvalósítottuk
régi tervünket, és egy délelõttöt az Ócsai Madárvártán töltöttünk, bepillantva abba a komoly munkába, amelyet Privigyei Csaba és
segítõi végeznek.
Nemsokára újabb öröm ért minket: az éves
munkánkról szóló beszámolót a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elfogadta,
így iskolánk MADÁRBARÁT ISKOLA lett.
Reméljük, ez a hír még
több természetszeretõ
gyereket és felnõttet ösztönöz arra,hogy bekap12

óta várta, és készült rá, hogy végre õ bemutathassa a kis kedvencét.
A reggeli érkezésekkor elnéztem a gyerekeket, és azt láttam, hogy minden kis gazdi
nagy-nagy igyekezettel készült erre a napra.
Sokféle kisállatot hoztak be a gyerekek: kiscicát, kiskutyát, házi- és törpenyulakat, hörcsögöket, tengeri malacokat, halakat, papagájt és még tyúkot is. Ezeken kívül még két
hüllõt is láthattunk: kígyót és gyíkot.
A délelõtt folyamán az iskola összes diákja
eljött és nézelõdhetett az állatsereglet között,
de a számára szimpatikus kisállattal akár
még közelebbrõl is megismerkedhetett. A tumultus elkerülése végett az osztályok már az
elõre kitalált sorrendben, idõben jöttek a rendezvényre. Sõt! Még a város óvodáiból a
nagycsoportos lurkók is tiszteletüket tették,
és szájtátva bámulták vagy simogatták az állatkákat.
Bármerre is néztem, mindenhol csillogó tekintetekkel találkoztam. A büszke kis gazdik
boldogságtól sugárzó arccal mutogatták kis
kedvenceiket minden egyes érdeklõdõnek
és szinte fáradhatatlanul meséltek is róla, ha
éppen arra volt igény. Az összes kisállat
olyan szinten jól bírta ezt a nagyfokú érdeklõdést, a folyamatos zsivajt és simogatást,
mintha érezték volna, hogy a gazdijuk számára milyen fontos ez a nap. Pedig ez a nap
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Szülõként én segíteni mentem le, így mint
kívülálló megfigyelõ azt szûrtem le, hogy
minden kis- és nagy gyermek számára – legyen az büszke tulajdonos vagy csak nézelõdõ – kivételes és felejthetetlen élmény
volt ez a nap. Én nem láttam egyetlen unatkozó diákos sem sétálgatni a – a kiállításnak otthont adó – tornateremben. Sõt! Még
a tanárok is lelkes érdeklõdõvé váltak a diákjaik között.
A délelõtt gyorsan eltelt és minden tulajdonos nagyon meglepõdött, hogy már vége is
a bemutatónak és haza is kell vinni a kis
kedvencüket. Búcsúzáskor már most mindenki megígérte, hogy jövõre újra elhozzák
állataikat.
Összefoglalva a tapasztaltakat azt gondolom, hogy az iskolai hagyományteremtõ események, programok közül ez az egyik legsikeresebb a diákok között. Remélem, hogy
ez a hagyomány még sokáig fennmarad az
iskola életében és a jövõ diákjai is átélhetik
e kedves kis program nagyszerûségét,
szépségét.
Ezúton köszönöm meg a magam és minden
diák nevében a szervezõknek, hogy mi ezt
már átélhettük! Köszönjük!
Kissné Kalmár Szilvia

ÖKO PROGRAMOK
SZEPTEMBER
18. (péntek): Kirándulás az Állatkerbe
21-tõl 23-ig: Papírgyûjtés
22. (kedd): Autómentes Világnap
24. (csütörtök): Vízparti órák a hetedik évfolyamnak
25. (péntek): „Játékok szelektív hulladékból”
kiállítás
29. (kedd): Séta a Szigetszentmiklósi tanösvényen – megközelítés csónakkal, kerékpárral vagy hévvel.

OKTÓBER
2. Kisállat-kiállítás
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Fényes atlétikagyõzelem
Borongós, esõs idõben zajlott 2009. október
10–11-én a serdülõ atléták Országos Ügyességi Csapatbajnoksága a Puskás Stadionban. Sier Zsófia (a képen jobbról a 2.), iskolánk 8. osztályos tanulója a 100 m-es gát-

futó és a távolugró csapat tagjaként vett
részt a versenyen és mindkét számban országos bajnokságot nyertek. Távolugrásban megjavítva saját egyéni csúcsát 5,18 mt ugrott.
Gratulálunk a csapat többi, nem Kõrösis tagjának is, csak így tovább lányok!
Testnevelés munkaközösség

Szüret a Tájháznál
Osztályfõnökünk elújságolta, hogy szüret
lesz a tájháznál. Megbeszéltük, hogy aki ráér, eljön, hisz a hagyományok ápolása nagyon fontos dolog!
Szeptember 26-án le is gyalogoltunk az
„Alsó-Faluba”. Már nagy volt a sürgés-forgás. Mi is gyorsan bekapcsolódtunk. A fiúk
szõlõt szüreteltek, amit a kádban meg is taposhattunk. Majd a fiúk tovább folytatták a
munkákat: daráltak,préseltek. Mi lányok közben a felvonulás kocsijaira készítettünk
szebbnél-szebb díszeket virágokból, ágakból. A kicsik rajzolhattak, festhettek, kukorica csuhéból babákat kötöztek. Mire kész lettünk, jutalomként ihattunk a frissent préselt
szõlõ levébõl, a mustból. Feldíszítettük a kocsikat, s egy rövid kocsikázásra mentünk.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a csodás
õszi napon!

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola 6. a
osztályos tanulói: Boldog Balázs, Farkas Dávid, Fehér Roland, Frei F., Márton Anna,
Miszlai Eszter, Nemes Lili, Nemes Zsigmond, Seres Anett, Rónaszéki Regina és
Nelly néni

Legfontosabb étkezés a reggeli
„– Tanárnõ! Szédülök, nem érzem jól magam!
– Reggeliztél otthon?
– Nem!”
Ez a párbeszéd naponta elhangzik az iskolában.
Megkérdeztem tanítványaimat, hogy ki regDunaharaszti Hírek – november

gelizik otthon iskolába indulás elõtt.Az eredmény megdöbbentett.Osztályom 10-11 éves
tanulóinak egyharmada reggeli étkezés nélkül jön iskolába.
Tanítás alatt a nem reggelizett tanulók figyelme gyenge.
A reggeli az egyik legfontosabb étkezés.
A bögre kakaó magas cukortartalma miatt
nem ideális reggeli, de több a semminél, hiszen 250 kcal energiát, teljes értékû fehérjét, kálciumot tartalmaz.
Fõvárosi felmérések alapján a 11–14 éves
gyerekek 28,9%-a megy reggeli nélkül az iskolába.
A 7 évesek 10,9%-a nem reggelizik.
Szoros összefüggés van a reggelizés és a
testsúly között.
A 7 éves tanulóknál a reggelizõ gyerekek
2,3%-a volt elhízott, míg a nem reggelizõknél hatszor gyakoribb volt az elhízás.
A nyugodt körülmények között elfogyasztott
reggelivel gyermekünket a tanulásban segítjük.
Dr. Brauswetter Viktorné

mellett található a Pásztói Múzeum, melynek
természettudományos kiállítását néztük
meg lelkes tárlatvezetõnk kalauzolásával,
majd a szomszédos Oskolamester háza következett, s a hozzá tartozó borospincébe is
betekintést nyerhettünk. Rövid buszozás
után Tarra értünk, ahol az egykori helyi földesúr udvarházának romjaihoz sétáltunk fel.
Az útravalóink elfogyasztása után a tájban
való gyönyörködés mellett a domboldalon
volt idõ egy kis szederszedésre is. Hamarosan továbbindultunk igazi úti célunk felé, a
Kõrösi Csoma Sándor emlékére Taron felállított Sztupához. Itt különös élményben volt
részünk. A buddhista templomhoz sétálva
nagy békesség szállt meg mindenkit, s kísérõnk szavait hallgatva hallottuk a csendet
megtörõ sok apró csengettyût, amely a szél
rezgéseit is érzékelte. Megnéztük a templom

Sportsiker
Pataki Gergõ 2. a osztályos tanulónk a csepeli Halászi Focisuli leigazolt játékosa. 5 éve futballozik. Az idén tavaszszal Wolfsbergben egy
Nemzetközi tornán vettek részt, ahol III. helyezést értek el. Nyáron (júniusban) Egerben a XVI.
Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó tornán
gyönyörû eredménnyel I. helyezést értek el.
Gergõ a torna Legjobb Mezõnyjátékosa
lett. Idén októberben rendezték meg Csepelen az Október Fest Labdarugó Utánpótlás
Tornát, itt 4. helyezést értek el. Gergõ a torna legjobb játékosa különdíjat kapta. Edzõje: Halászi Ferenc vezetõedzõ.
Szép sikereidhez gratulálunk!

Továbbtanulási fórum iskolánkban
Itt van az õsz, és vele a pályaválasztás, továbbtanulás gondja minden nyolcadikos diák számára.
Október 6-án iskolánk falai közt került megrendezésre a Hunyadi János és a Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola elsõ közös
szülõi tájékoztatója.
Minden érintett családnak hamarosan felelõs döntést kell hoznia, ebben igyekeztünk a
segítségükre lenni.
Köszönjük a megjelent iskolák képviselõinek
a részletes, mindenre kiterjedõ tájékoztatást,
a szülõknek, diákoknak a megtisztelõ érdeklõdést.
Zimmermann Anna
igazgató

Kõrösi emléktúra
Iskolánk fennállásának 30. évfordulója alkalmából emléktúrát szerveztünk. Egy ragyogó,
napsütéses októberi szombat reggelen 38an, diákok és felnõttek közösen vágtunk neki az útnak.
A kellemes hangulatú buszozás után elsõ állomásunk Pásztó volt. Itt gyönyörû környezetben, a ciszterci rend kolostorának romjai
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belsejét, a Kõrösi emléktáblát, az imamalmot, majd koszorút helyeztünk el a kegyhelyen. Ezt követõen egy a szerzetesek
számára kialakított helyiségben valamennyien közös meditáción vehettünk részt. Fantasztikus élmény volt mindenki számára. Búcsút véve a helytõl, Hollókõ következett.
Egy fárasztó hegyi séta után kissé megéhezve, megérkeztünk a hollókõi várhoz, ahol
egy közös fényképezés után elsõ utunk a
ránk váró kemencében sült lángosokhoz vezetett. A finom falatok után újult erõvel kezdtük meg a vár „bevételét”, felfedeztük minden zegét, s zugát. Sajnos, az idõ gyorsan
elrepült, s búcsút kellett venni a gyönyörû tájtól. Nagy bánatunkra az Ófalu felderítésére
már nem maradt idõnk, de megfogadtuk,
hogy ezt hamarosan pótolni fogjuk.
Nagyon jó hangulatban telt a hazaút, s még
logikai kirakó is várt mindannyiunkra.
Jó volt nézni, ahogy az elsõs kisdiáktól a
nagymamáig mindenki ennek megoldásán
fáradozott. Idõközben besötétedett, s rengeteg élménnyel gazdagabban értünk vissza
az kola elé.
Weinber Róbertné,
szervezõ

Évfordulók…
Idén kerek évfordulókat ünneplünk.
Iskolánk 30 éve áll fenn, s Kõrösi Csoma
Sándor nevét 25 éve vettük fel.
Névadónk tiszteletére versenyt hirdettünk:
„Ki tud többet Kõrösi Csoma Sándorról?”
Nagy örömünkre 21 csapat jelentkezett. A
megmérettetés levelezõ versenyként zajlik.
Célunk, hogy felelevenítsük a nagy utazó
életének állomásait, közelebb kerüljünk személyiségéhez, és tanuljunk tõle! Ebben az
értékvesztett világban legyen elõttünk pozitív példakép!
Kívánunk a csapatoknak sok sikert a munkájukhoz!
Mirkovicsné Varga Erzsébet,
Weinber Róbertné
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Felhívás a Baktay Ervin Gimnázium
és Vízügyi Szakközépiskola
egykori diákjaihoz!
A Baktay Ervin Gimnázim és Vízügyi Szakközépiskolában idén is csatlakozunk az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja kezdeményezéshez, immáron ötödik alkalommal. Az iskolában zajló események mellett
idén Üzenet a jövõnek címmel olyan könyvet állítunk össze jelenlegi diákjainkkal,
amelyben egy-egy oldalon vagy saját szavaikkal, vagy kedvenc könyvükbõl idézett
szöveggel üzenhetnek az utánuk jövõ
baktays nemzedéknek. A szöveget iniciáléval, szerkesztve, A4-es oldalon papíron is,
és word formátumban is, (a képeket JPG
vagy TIFF fájlban) kell leadni az iskolai
könyvtárban, ebbõl a rajzszakkörösök kész
könyvet állítanak elõ, „bõrkötésben”.
A továbbiakban tervezzük Üzenet-kötetünk második részét is, ebbe a volt baktays
diákok írásait várjuk.
Kérünk mindenkit, aki a Baktayban végzett, hogy küldjön „üzenetet” egykori
iskolája jelenlegi diákjainak!
Az üzeneteket tehát egy A4-es oldalon várjuk, aláírva, a Baktayban töltött diákévek
megjelölésével, esetleg a jelenlegi foglalkozás megnevezésével, a tkica@pr.hu címre.
2009. november végéig várjuk az „üzeneteket” – és kérünk mindenkit, „aki tudja,
adja át” nem Dunaharasztin élõ egykori
osztálytársainak is a felhívásunkat!
Várjuk szeretettel az Ön üzenetét is!

Megújult ECDL a Baktayban
Iskolánk hét éve mûködtet ECDL vizsgaközpontot. Ez alatt az idõ alatt számos tanfolyamot szerveztünk diákjainknak, érdeklõdõ felnõtteknek, külön vizsgákat tartottunk a Hunyadi és a Kõrösi általános iskola diákjainak. Most újra indítunk tanfolyamokat, melyek az új vizsgapéldatárnak
és megújult követelményrendszernek
köszönhetõen jobban alkalmazkodnak az
informatikai gyorsan változó világához.
Várjuk az érdeklõdõk jelentkezését az iskolában. www.baktay.sulinet.hu
Helméczy Károly

2009. Alkotótábor
Már régóta szerettem volna egy igazi alkotótábort szervezni a Baktays diákoknak,
mert begyre több tehetséges kis mûvész
jár hozzánk.
A tábor vízügyiben volt, azt remélve, hogy
szép napsütéses napokat töltünk majd
együtt a csatornaparton. Sajnos az idõjárás nem kedvezett nekünk, így a az egyik
tantermet neveztük ki a táborunk fõhadiszállásának.
A témánk: a tiszta színek, azok használata, színkeverés, illetve a tempera+plextol
együttes használata.
Célom fõként az volt, hogy a diákok merjenek festeni, hozzáérni a papírhoz, és
egy jó játéknak fogják fel az alkotás folyamatát.
A táborban olyan jól éreztük magunkat,
hogy közkívánatra augusztus végén megismételtük.
A munkákból szeptember 30-án kiállítás
nyílt a gimnázium mûszaki termeiben a
népmesenapjával egybekötve.
Az alkotótáborból szeretnék hagyományt
teremteni, és létrehozni a BIG Baktay Ifi
Galériát.
Szilvási Gabriella
rajz tanár

Ilyen még sosem volt eme 3 évem alatt mióta ide járok a Baktayba. Ez volt az elsõ
alkotótábor és rögvest kettõt is tartottunk
a nyár alatt.
A tábor Szilvási tanárnõ ötlete volt, mi pedig azonnal vevõk voltunk rá, és mondhatni pillanatok alatt megszerveztük a tábort.
A tábor júliusban és augusztusban volt, s
helyeként a Baktay tanmûhelye szolgált. A
tábor alatt mélyebben megismerkedtünk a
festés és rajzolás technikáival. Még mozaikot is készítettünk. A mozaik elkészítése
kissé fárasztó munka volt, de alkotói kedvünk és örömünk nem hagyott alább. A
mozaikkészítést pedig Szabó Ágnes keramikus Hermán Hanna anyukája mutatta és
tanította meg nekünk, és ezúton szeretnénk megköszönni neki.
Így aztán a tábort mindannyian élveztük.
Sokat szórakoztunk, meg rajzoltunk és jókat beszélgettünk. Segítettünk egymásnak problémáinkban, s kipróbáltunk számunkra új technikákat is. Minkét tábor alatt
kellemes, baráti volt a hangulat.
Közkívánatra azt is megemlíteném, hogy
az ebéd minden egyes nap tökéletes és
egyszerûen fantasztikusan finom volt. Így
hát köszönjük a jóízû falatokat a Kis Duna
étteremnek.
Nánási Alexandra 12. c

Meghívó
A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola szeretettel meghívja a
város apraját-nagyját a
2009. november 20–21-én megrendezésre kerülõ
„Népi Mesterségek Ünnepe” címû rendezvényre.
November 20. (péntek) programja:
13
13:05–14
14–15
15–16
16–17
17-tõl

Megnyitó
Zenés mûsor (a zeneiskola vendégszereplésével)
Olasz Etelka népmesemondó elõadómûvész mesedélutánja
„Iskola bajnoka” és „legügyesebb lánya” verseny elõdöntõje
Táncház
Õsi harcmûvészeti bemutató
November 21 (szombat) programja

9
9–10
10–14
14–15
15-tõl

Megnyitó
Az iskola tanulóinak mûsora
A kézmûves kiállítások megtekintése, vásárlási lehetõséggel
Az „Iskola bajnoka” és „legügyesebb lánya” verseny döntõje
Eredményhirdetés
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Áporka Község Önkormányzata bérbeadás útján
magáncélú gyermekintézményi
(esetleg más szociális célú) hasznosításra
felkínálja az Áporka, Petõfi S. u. 20. szám alatti 88 m2-es, jelenleg lakóház besorolású 2 szoba összkomfortos egyedi gázfûtéses ingatlanát. A ház az Önkormányzat által üzemeltetett óvoda udvarában fekszik. Az ingatlan munkaidõben
megtekinthetõ. Bõvebb felvilágosítást Áporka Község Önkormányzatának Jegyzõjétõl a 06-24/409-161 telefonszámon kaphatnak. A hasznosítási ajánlatokat
2009. december 1-ig bezárólag várjuk.
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Kisdunamenti Ashihara Karate
Dragon Force Team
Eredmények, események

2009. október 10-én került megrendezésre a VIII. Gyõri Ashihara Karate Gála elnevezésû nyílt
országos karate verseny, melyen az Ashihara karatén kívül a különbözõ Kyokushin karate valamint
Kempo szervezetek is képviseltették magukat. 20 csapat 160 versenyzõje indult a megmérettetésen. Klubunk 20 versenyzõt indított a versenyen különbözõ korosztályokban a kisgyermek kategóriától egészen a felnõttig. Nagyon szép, látványos küzdelmeket láthattak a nézõk mind csapatunk
tagjaitól, mind a többi versenyzõtõl.
Eredményeink a következõk:
I.helyezettek: Gyulai Zoltán (gyermek),
Schwarczenberger Klaudia (gyermek),
Takács Balázs (gyermek), Piacsik Zsófia (ifjúsági), Piacsik András (junior)
II. helyezettek: Varga Balázs (gyermek), Nagy Patrik (gyermek), Király
Zsófia (gyermek), Zsigri Áron (gyermek), Szántai Attila (felnõtt)
III. helyezettek: Krizsák Krisztián (gyermek), Takács Nóra (gyermek), Krizsák Dóra (serdülõ), Kardos Dániel (ifjúsági), Bíró Zoltán (felnõtt)
Eredményeink alapján csapatunk II. helyezést ért el a csapatversenyben.
2009. októberében a K1 többszörös világbajnoka Semmy Schilt
Magyarországon járt. Sokan nem tudják róla, hogy õ az Ashihara
Karate egyik nagymestere. Itt tartózkodása alatt találkozott a magyar
ashiharásokkal, és felvette a kapcsolatot Sensei Hartyányi Attilával
(a magyarországi Ashihara Karate stílus megalapítójával) és
Csurkáné Döcsakovszky Máriával (a Kisdunamenti Ashihara Egyesület vezetõjével).
2009. október 23–25. között került megrendezésre Szerbiában, a 3. Belgrad Trophy elnevezésû
nemzetközi Ashihara Karate bajnokság. A versenyre négy ország kapott meghívást: Románia, Görögország, Magyarország és Szerbia.
Magyarországot, a magyar ashiharásokat a dunaharaszti székhelyû Kisdunamenti Ashihara Karate Közhasznú Sportegyesület 5 sportolója képviselte. A Dunaharaszti Klubból 3, a Dunavarsányi
Klubból 2 lelkes versenyzõ vállalta a megmérettetést. Belgrádban szívélyesen fogadtak bennünket,
ott tartózkodásunk alatt mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat.
Október 24-én szombaton 9 órakor kezdõdött a verseny. Ullmann
Dóra kezdte a küzdelmeket. Kezdõ karatékaként gyönyörûen helyt
állt a nála sokkal tapasztaltabb, zöld öves versenyzõkkel szemben.
Sajnos nem jutott be a legjobb háromba. Piacsik Zsófia következett, aki szép küzdelemmel kezdett. Azonban egy gyönyörû 3 pontos fejrúgását a vezetõ bíró nem adta meg (annak ellenére hogy az
oldalbírók jelezték), s ezek után Zsófi nagyon letört. Sikerült lelket
önteni belé, következõ küzdelmeit megnyerte, bejutott a legjobb
négybe. Végül a döntõkben kikapott román ellenfelétõl így bronzérmes lett. Piacsik András junior fiú kategóriában határozott szép küzdelmekkel gyõzte le a román és szerb versenyzõket, s ezzel aranyérmes lett. Jó érzés volt a magyar himnuszt hallgatni. Bíró Zoltán felnõtt férfi kategóriában indult, s mindvégig óriási szívvel nagyon
harciasan küzdött. Sajnos ellenfelei mind sokkal magasabbak voltak
nála, így több fejrúgást is kapott, s bírói döntéssel ellenfelei jutottak
be a legjobb négybe. Szántai Attila 86 kg-os súlyával a felnõtt férfi
nehézsúlyba került ahol elsõ 100 kg-os ellenfele azonnal eltalálta a
korábban sérült bordáját, így Attilát az orvos nem engedte tovább küzdeni. A helyezést elért versenyzõink nagyon szép kupa, érem, oklevél és mobiltelefon díjazásban részesültek.
A verseny után a Dunán egy exkluzív hajón megvendégelték az összes versenyzõt és ország képviselõt a szerb vezetõk. Sokat beszélgettünk a román és szerb vezetõkkel, akik arról számoltak be,
hogy náluk az állam, a minisztérium támogatja a küzdõsportokat, köztük az Ashihara Karatét is.
A román vezetés részérõl Petrica Bulmaga úr felajánlotta, hogy
fedezik csapatunkból 2 fõnek a részvétel költségeit a november
7-én Brassóban megrendezésre kerülõ felnõtt Európa Bajnokságon, amire forrás hiányában nem tudtunk volna kiutazni. CsehSzakáll Tímea -60 kg-ban képviselte a magyar színeket. A döntõbe
jutásért folytatott küzdelemben azonban a többségben lévõ román
bírák a késõbbi Európa Bajnokot hozták ki gyõztesnek.
A versenyzõket Csurkáné Döcsakovszky Mária és Csurka László készítették fel és kísérték el a versenyre.
Gratulálunk minden versenyzõnek és készülünk tovább a december 12-én Rigában megrendezésre kerülõ utánpótlás Európa Bajnokságra.
Továbbra is várjuk minden érdeklõdõ jelentkezését klubunkba kortól és nemtõl függetlenül.
Edzéseink Dunaharasztin a Hunyadi János Általános Iskolában (felsõ tagozat) kedden és csütörtökön, Dunavarsányban a Petõfi Mûvelõdési Házban szerdán és pénteken vannak gyermekeknek 17.30 órától, felnõtteknek 18.30 órától.
Érdeklõdni lehet a 70-942-3550 számon. Internet:
www.ashiharadh.ingyenweb.hu.
MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, TARTOZZ KÖZÉNK!
Csurkáné Döcsakovszky Mária, klubvezetõ
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KEMPO HÍREK
Szeptember 26-án Budapesten Újpalotán
rendezte meg a Magyar Kempo Szövetség az
országos versenyét melyen a szokottnál többen vettünk részt csapatunkal. Csapatunk kiválóan szerepelt, kétféle szabályrendszerbe:
light kontakt, és chikara kurabe (kick-box, judo, jitsu) versenyszámban vettünk részt.
Eredmények:
Bagdi Tamás: Light kontakt 1.hely; chikara
kurabe 3. hely
Bogárdi Zsolt: Chikara kurabe 1. hely
Jáki Zoltán: Chikara kurabe 1. hely
Bagó Attila: Light kontakt 1. hely
Mózsi Attila: Light kontakt 1. hely
Herbák István: Chikara kurabe 2. hely
A legjobban szereplõ tanítványunk Bogárdi
Zsolt volt, aki – teljesen felülmúlva önmaga
erejét – három mérkõzésen gyõzedelmeskedett, a döntõbe pedig egy négy menetes mérkõzésen – mikor már csak a szíve vitte elõre
– megnyerte a mindent megérõ aranyérmet!

Franciaországból jöttem,
híres mesterségem címere:
FIGHTER!

A hegylakót Franciaföldön újra ringbe szólították!
Nem is bizonyítja más jobban az én „egyik”
mesterségem nevét, mint az az irtózatosan
sok munka, kín vér, és verejték amik nap mint
nap elvégzünk az edzõtermekben. Ezt csakis
az tudja elképzelni aki ott van edz velünk, irányítja munkánkat edzõként, örjöngenek a
küzdõtér körül ringsegédként, vagy családtagként izgulja végig a történteket, ne hogy
valami komolyabb baj legyen. Én tudom milyen ez. Átéltem ezt már tanítványként, edzõként, edzõtársként is. Én ilyen komolyan véve, kõkeményen felkészülve indultam neki a
nagy útnak, és bíztam benne, a nemzeti lobogóval a vállamon gyõztesen térhetek haza!
Dunaharasztiból el jött velem egy tanítványom is aki kivívta az elsõ k-3 Magyar válogatott 92 kg-os szereplését. Herbák István
sajnos kikapott a nála jóval nagyobb, erõsebb, tapasztaltabb ellenfelétõl. Edzõtársam
a soroksári Pitbull team-es Kántor Tamás
pontozással kapott ki (k-1). A debreceniek
mind a három versenyzõje kikapott: Zahari
Máté, Zahari Vince (sérülten), Szabó László
(szintén sérülten). Kántor Tomin kívül mindannyian MMA (ketrecharcban)-ban bunyóztunk. Sajnos az egyedüli gyõztesként büszkélkedhetek, amúgy az én mérkõzésem kb.
2 perc alatt egy térdrúgás KO-val dõlt el.
Összegzésképpen az eszméletlen rosszul
megrendezett Francia gálán jómagam teljesen megérdemelten nyertem, a többiek eredményérõl pedig le kell vonni a konzekvenciát!
Köszönöm edzõmnek hogy maximálisan felkészített, köszönöm feleségemnek aki
mindig melletem áll, még ott Franciában is,
köszönöm szponzoromnak a Shield Securitynek, a Télapók boltjának, a Dávid ponyvának, a Marcella cukrázdának, és K-3-as csapatnak a lehetõséget.
Felföldi Szabolcs
Dunaharaszti Kempo Sport
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A CSALÁD

2009. októberi újszülöttek
Agócs Kristóf
Belsõ Bence
Bóna Annabella Viktória
Burger Bianka
Dankó Zselyke Anna
Di Carlo Patricia Gabriella
Faragó Dávid
Fiatal Noémi Rubina
Fülöp Olivía
Hegyesi Patrik
Hegyháti Réka
Hegyháti Nóra
Horváth Kornél
Jakab Barnabás
Keczer Viktória
Kertész Zsófia
Radics Zétény
Sipos Balázs
Szigetvári Lilianna
Szilágyi Mátyás Sándor
Takács Zita
Tordai Bence Noel
Vígh Áron Dávid
Zsemberi Tibor

10, 01.
10. 19.
10. 02.
10. 11.
10. 24.
10. 13.
10. 22.
10. 17.
10. 12.
10. 13.
10. 05.
10. 05.
10. 31.
10. 02.
10. 05.
10. 10.
10. 23.
10. 26.
10. 04.
10. 17.
10. 26.
10. 14.
10. 18.
10. 05.

Örömmel tapasztalható városunk fejlõdése, amely
az utcák, terek, iskolák, stb. épülése, szépülése
mellett az egyre gyarapodó házasságkötésekben, a
gyermekek születésének és a betelepülõ családok
számában is megmutatkozik. Különleges kiváltságnak tekinthetõ ez, amikor országos szinten ezeken a területeken ellentétes tendenciákat kell elkönyvelnünk. Van tehát okunk az örömre, de ez
felelõsséget is ró ránk, hiszen saját házasságunk is
ápolásra szorul a felnövekvõ generációt jó példával elöl járva nevelnünk kell, a betelepülõket pedig érdemes szeretettel befogadnunk. Dunaharaszti város minden bizonnyal kedvezõ peremfeltételeket nyújt az itt élõ lakosok számára. Ha azonban
õszintén magunkba nézünk, meg kell állapítanunk,
nem vagyunk mi sem tökéletesek. Sajnos vannak
hibáink és sokszor az életben maradás követelményei túlterheltté tesznek bennünket. Ennek konzekvenciáit mindannyian érzékeljük, mivel türelmetlenebbek vagyunk egymáshoz, kevesebb idõt
fordítunk családunkra, gyermekeink nem részesülnek olyan intenzitású törõdésben amelyre az
egészséges testi, lelki fejlõdéshez szükségük lenne, régi jó barátságok pedig gyakran idõ hiányában elkopnak.
Kedves Olvasó! Ön is tapasztal a saját életében
vagy a környezetében hasonló jelenségeket? Ön is
próbál megbirkózni a mindennapok kihívásaival?
Felismerve tehát a gondok széleskörûségét, komplexitását, a helyi baptista gyülekezet egy személyes tapasztalatokkal is felruházott, Istenhívõ patinás szakembert hívott meg, aki a sokunkat foglalkoztató kérdésekre ad választ. Kérem, engedje
meg, hogy figyelmébe ajánljam az alábbi alkalmat, melyre az elõadó és a helyi baptista gyülekezet nagy szeretettel vár minden érdeklõdõt.
2009. november 21-én,
szombaton 17.30 órakor
Prof. Dr. Veres Sándor
a család témájával foglalkozó, keresztyén értékrendre épülõ elõadást tart, melynek címe:
„Férfi és nõ, háború vagy béke?”

Eddigi tapasztalataim alapján professzor úr egy
különösen közvetlen és kedves személyiség, így
az elõadás során beszélgetésre is módja nyílik hallgatóságnak. Ön is felteheti személyes kérdéseit! A
gyülekezet pedig teával és egy kis harapni valóval
kedveskedik a hallgatóság számára.
A személyes találkozás reményében, szeretettel:
Rück Zsolt ( ruck.zsolt@freemail.hu )
Prof. Dr. Veres Sándor bemutatása
1947-ben Balmazújvároson született, 1953 óta él
Budapesten. 1974-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a klinikai pszichológusi szakának
elvégzését követõen a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében kezdte kutatói pályafutását. Érdeklõdése a személyes identitás kulturális közvetítõinek szerepére irányult, ami késõbb morális, illetve teológiai aspektusok (1989tõl) kutatásával bõvült. Finnországi tanulmányútja 1982-ben gazdagította társadalmi nézõpontját.
E munkák folytatását az MTA fõtitkárának megbízásából 1984-86 között lefolytatott országos reprezentatív kutatás képezte, ami a munkásszállók
népességének szociológiai paramétereinek feltárása mellett a területi és társadalmi mobilitás személyiség- és társadalomlélektani összefüggéseit vizsgálta. 1989-et követõen tudományos erõfeszítése
egyre inkább a zsidó-keresztény hagyományhoz illeszkedõ pszichológiai antropológia kidolgozására irányultak. A felsõoktatásban és személyes lelki gondozásban való aktivitása 1989-ben vette
kezdetét.
Két évtizedes oktatói múltra tekint vissza. A 90es évek elejétõl a Baptista Teológiai Akadémián,
a Károli Gáspár Református Egyetem Teológia karán pszichológiát és alkalmazott területeit tanította. 1997–2003-ig a Református Egyetem Kommunikáció Tanszékén a szervezeti kommunikátor
képzés vezetõ tanára volt. 2003-tól a BTA Gyakorlati Tanszékvezetõ egyetemi tanára, illetve Kutató Intézetének igazgatója.

Állatvédelem

MOSOLYOGVA, A VÍZ ALATT
A babaúszás felfrissíti a testet és a lelket – a szülõknek
és a kicsiknek is élmény.
Dunavarsány – Az Igazgyöngy Babauszodában szerda és vasárnap délelõttönként szakképzett oktató irányításával babaúszás zajlik. A foglalkozásokon természetesen a büszke szülõk is aktívan részt vesznek.
Már az uszoda bejáratánál babakocsisor és nézõk serege fogadja az úszásra érkezõ családokat. A nagy érdeklõdés egyik oka, hogy hasonló programra eddig csak a
fõvárosba lehetett vinni a babákat. Az uszoda vezetõje,
Álló Zsuzsa (20/377-86-90, www.babauszas.atw.hu) viszont úgy döntöttek változtatnak a helyzeten, s Viczkó
Andrea úszóoktató segítségével elindította az egyre népszerûbb foglalkozásokat.
– Már a három hónapos apróságokat is várjuk – mondta Viczkó Andrea, gyógyúszás foglalkoztató (HRG), az oktatás vezetõje. – Azért jó ilyen korán elkezdeni, mert a kicsiknek ebben a korban még mûködik az anyaméhben megszerzett búvárreflexük (ha az orrukat és szájukat víz éri,
akkor pár másodpercig nem vesznek levegõt), ami általában 7-8 hónapos korukra eltûnik. Erre
alapozva, hamar meg lehet velük szerettetni a vizet, s utána tudatosan és könnyen merülnek.
A babák elõször speciális gyakorlatokkal melegítenek be
a medence közepén anyuval vagy apuval, majd a vízbe
csobbanva élvezhetik a pancsolás minden örömét. Az
úszásoktatások során fejlõdik az apróságok ellenállóképessége a betegségekkel szemben, fejleszti a gyerekek immunrendszerét, izomzatát, és növeli a tüdõ levegõ-kapacitását. Sõt a vízben számos olyan mozgásra képesek,
amit a szárazföldön nem tudnának elvégezni.
Az aktív programot egyébként a legkisebbek is rendkívül jól bírják: gyakran még a víz alatt is mosolyognak, Dunavarsányban szerdán és vasárnap (www.babauszas.atw.hu).
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2009.október 29.-én hírességek látogattak el
az Elek-Ágh Állatmenhelyre, Tökölre.
Köszönjük Nekik!!!!
Pogány Judit, Kapocs Zsóka, David Merlini.
Nagyon közvetlenek, kedvesek és a képeken is
látszik, hogy valóban állatbarátok.
Segítenek népszerûsíteni a menhelyrõl
történõ örökbefogadást, hiszen nálunk
is és más menhelyeken is iszonyatos
mennyiségû kutya
tengeti életét a gazdira várva. Sokan...sok éven
át...és sokan hiába.
Pedig náluk hálásabbat el sem lehet képzelni!
Iszonyatos nagy megfelelni vágyás van bennük. Bármire képesek a gazdi szeretetéért...
még bolondot is csinálnak magukból a gazdi
kedvéért...csak szeresse õket valaki.
Mottójuk:
Szûkösen vagyunk, de meghúzzuk magunkat.
A szereteten sokan osztozunk, de nem zúgolódunk.
Átmeneti szállás ez ebben bízunk.
Régóta így élünk, de reménykedünk

Dunaharaszti Hírek – november

Hová tûnnek házi kedvenceink?
Dunaharasztiban a Bezerédi Lakópark Kassák
Lajos utcájának egyik kertes házában lakom.
Budapestrõl költözésünk egyik fontos szempontja volt az, hogy itt tudunk végre macskát
tartani úgy, hogy kényelmes legyen nekünk is
és cicának is. Amikor otthon vagyunk, a
macsek bent lehet, éjszaka és nappal pedig kint
élvezheti a szabadságot. A sok utazás és munkahelyi feszültség egy kis macskasimogatással
jól feloldható, ezt minden állatbarát tudja.
Csakhogy sajnos Mirzikének, a gyönyörû és
nagyon szelíd fekete-fehér kandúrunknak október 9-én este nyoma veszett, pedig minden
nap hûségesen várt ránk, amikor a munkából
hazatértünk.
Egy éve laktunk együtt, az egész környék jól
ismerte és jó fej cicának tartotta. Szinte minden nap fogott egeret is, amit az ajtónk elé tett
reggel, biztosítva a hûségét és hasznosságát.
Szóval Mirzi eltûnt és hazafelé ballagva láttam
meg a szomszédasszony hirdetését, miszerint
az õ cicájuk is elveszett azon a héten. Õ egy
cirmos lány, szintén nagyon szép és szelíd.
Pár nap aggódó várakozás után elkezdtük keresni a macskáinkat. Elõször csak a lakóparkban, majd egy hét után már az egész környéken.
Dobtunk be a macskákról a postaládákba szórólapokat, raktunk ki hirdetést, megkérdeztük
a halastó környéki tanyatulajdonosokat, a mezõõrt és semmi nyomra nem találtunk. Hitelesnek tûnve mondták, hogy sem mérget, sem
csapdát nem tesznek ki.
Az állatorvosok szerint, ha mérgezés lenne, az
fokozatosan szívódik fel és az állat még hazamegy, otthon pusztul el. De semmi, még elpusztult macskát sem látott senki.
A szórólap osztogatása közben akit tudtunk,
megszólítottunk és kiderült, hogy a lakóparkban már nagyon sok macska tûnt el, van akinek egyszerre több is.
Általában a szelíd, felnõtt macskák tûnnek így
el nyomtalanul, arra gondolunk, hogy valakik
tudatosan gyûjtik össze õket.
Egy háziállat az igazi állatbarát számára több,
mint hobbiállat; családtag, anyagi ráfordítást
nem kímélve gondoskodik róla, a gyerekeknek
játszótárs és eltûnése után az egész család
megsiratja.
Sok rémtettet lehet olvasni az interneten, jó
lenne, ha összefognánk itt Dunaharasztiban és
végére járnánk ennek a rejtélynek.
Figyeljünk jobban környezetünkre, ismerjük fel
a különös idegeneket, a gyakran utcáinkban
megjelenõ, egyik házhoz sem tartozó autókat;
azonnal jelentsük, ha állatrablást, állatkínzást
észlelünk.
Magánterületeinkre betévednek mások házi
kedvencei, de biztosan egyetértünk abban,
hogy távoltartásuk módja a kíméletes elriasztás, nem az elpusztítás.
Kérem, bátran hívjanak minket vagy írják le
véleményüket e témával kapcsolatban!
Nagyon nagy segítség lenne, ha mi dunaharasztiak felülkerekednénk a passzivitáson,
hogy megállíthassuk kisállataink további eltûnését.
Elérhetõségeink:
Tel: 06-30-597-7148
e-mail: macskakereso@freemail.hu

A „Vidám Svábok”
ÖRÖKÖS TAGJA –
GÁRDONYI ISTVÁN
Halálba hívó délután volt. Szürke égbolt
és csendes esõ. Halálba hívó délután
volt, de mi nem sejtettük. Készülõdtünk,
mint mindig a fellépésre, a gyerekek köszöntésére a szokásos kis izgalommal,
hogy minden jól sikerüljön.

Zene, tánc, zúgó taps. Majd hihetetlen
csönd és döbbenet. Pisti szíve megállt.
Ez volt az utolsó tánc? Nem, nem az
nem lehet! Végtelennek tûnõ percek,
hosszú küzdelem, majd a megmásíthatatlan igen. Ez volt a legeslegutolsó táncod. Mindennek vége.
Nem hittük, nem hihettük, hogy itt
hagysz minket ilyen hirtelen, hiszen Neked soha semmi nem volt sok. Jó kedvvel, derûs nyugalommal, bölcsen éltél
közöttünk, velünk.
Elfáradtál? Sok volt? Soha nem panaszkodtál, mi meg nem is gondoltuk.
Korodat meghazudtolva, szívvel, lélekkel tetted dolgodat a szürke hétköznapokon, a heti táncpróbákon, a tánctáborokban, a minõsítõkön, a fellépéseken.
És ez a szív többé már nem dobog,
csendes alkony szállt a földre, munka
és gond elpihent. Leise singt der Abend
nieder, und der Tagwerk ist vollbracht …
mondanák az öregek.
Nyugodj békében Pisti, mi kívánunk
Neked, jó éjszakát.
Vidám Svábok tánccsoport

Bieber József
Borsai Gyula
Czeller Margit
Dancs Róza
Desics Ferencné
Döme Ferencné
Dömény Lénárdné
Feith András
Gerstenbrein Mihály
Hetesi Dezsõné
Horváth Jánosné
Krassóvári Károly Imre
Major Jánosné
Nagy Pál
Sellár István
Simonics Károly
Somogyi Gyuláné
Szabó Róza Katalin
Zurich István

élt 79 évet
élt 89 évet
élt 83 évet
élt 88 évet
élt 92 évet
élt 88 évet
élt 53 évet
élt 60 évet
élt 73 évet
élt 63 évet
élt 82 évet
élt 60 évet
élt 89 évet
élt 69 évet
élt 58 évet
élt 68 évet
élt 87 évet
élt 66 évet
élt 76 évet

2009. október hónapban
elhunytak neve és életkora
Boros Istvánné
Fajta András
Fajta József
Gárdonyi István
Goda Gyula
Juhász Gábor
Komáromi Jánosné
Kreisz Eszter
Mandlin Gyõzõ
Mátyás Gáborné
Mohál Istvánné
Németh Antalné
Pap András
Potoczky Jánosné
Schmidt Richárd
Szacskó Károly
Szadai Miklós
Szegedi Imre
Varga Istvánné

élt 78 évet
élt 66 évet
élt 84 évet
élt 71 évet
élt 82 évet
élt 83 évet
élt 69 évet
élt 59 évet
élt 72 évet
élt 68 évet
élt 90 évet
élt 72 évet
élt 59 évet
élt 87 évet
élt 85 évet
élt 67 évet
élt 76 évet
élt 75 évet
élt 82 évet

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2009. október 17-én a taksonyi tornateremben
egy ünnepi rendezvényen, tragikus körülmények között
elhunyt szeretett családtagunk,

GÁRDONYI ISTVÁN.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak,
akik mindent megtettek, hogy segíthessenek.
Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték,
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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„Keresem a gazdimat….”
Tíz hetes, édes kis labrador-keverék kutyuskák szeretõ gazdikra várnak.
Csak állatbarátok jelentkezését várjuk, akiktõl szeretetet, gondoskodást kapnak életük végéig, és nem fogják õket láncra verve tartani!!!
A négyhónapos labrador-németspicc kislány-kutyustól beteg gazdija kénytelen volt megválni. A kutyuska – a spicc-ek hatalmas mozgásigényét, játékosságát örökölve nagyon eleven, és erre jön még a kölykökre jellemzõ
mindenféle kis „rosszaság”, ami bájos, kedves dolog (ki fogja nõni). Számára is kimondottan állatszeretõ gazdit keresünk, aki sokat tud vele foglalkozni, biztosítja számára a megfelelõ mozgást (láncra verés kizárva!) és élete végéig gondoskodni fog róla. Telefon: 06-20-803-0543 (Enikõ)
Kérem Önöket, ha van feleslegessé vált kutyaóluk, faanyaguk, ruhafélék, plédek, takarók – értesítsenek a fenti telefonszámon, hisz a hideg idõk közeledtével szükségük lenne a befogadott kutyusok életkörülményeinek javításához. Köszönöm szépen!
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ujsag@dunaharaszti.hu

Dunaharaszti Hírek – november

Dunaharaszti Hírek – szeptember

ujsag@dunaharaszti.hu
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Megtartottuk az Elsõ Dunaharaszti Egészségnapot 2009. október 18-án

Október 18-án vasárnap a Dunaharaszti Rendezvényháznál
(Dunaharaszti, Szondi Gy. u. 77. szám alatt) a Medel Group
Kft. Egészségvédelmi Szûrõprogramjának keretében – az
Önkormányzat anyagi támogatásával – ingyenes egészségügyi szûrõprogram várta az érdeklõdõket. Többek között vérnyomás-, koleszterin-, húgysav- és vércukormérésen, véroxigén vizsgálaton, test analízis, testzsír-, vázizom-, allergia-, légzésfunkció-, szív- és érrendszeri
vizsgálatokon vehettek részt a Dunaharaszti lakosok a
mozgó laboratóriumban.
Bár tíz órai kezdést terveztünk, mindenki késett egy kicsit, a napocska is
– csak negyed tizenegyre sütött ki. Természetesen a megnyitóval és Szabó
Gyuri bácsi elõadásával minden kedves vendégünket megvártuk.
Szabó Gyuri bácsi Bükkszentkereszt egyik „nevezetessége”, aki gyógyító
füveirõl ismert az egész országban, sõt már azon kívül is.
Gyógyító és egészségmegõrzõ gyógynövényekkel, gyógyteákkal és azok hatásaival ismerkedhettek meg az érdeklõdõk a 81 éves életkorát
meghazudtoló, szellemi-fizikai frissességgel és
humorral megáldott elõadótól.
„Tudásomat 65 éve a javasasszony nagymamámtól kaptam, azóta folyamatosan fejlesztem. A cukorbetegséget gyógyító teám híre Amerikába is
eljutott, hatását most ott vizsgálják.”
Büszkék lehetünk rá, tudására, egyéniségére és
szellemiségére egyaránt.
Ismertette egy sor más, már népbetegségnek
számító betegség szelíd gyógymódját. A teljesség igénye nélkül, például a magas vérnyomás, szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések, nõi és tipikusan férfi-betegségek megelõzésének, kezelésének lehetõségeit, a hazánkban honos és a Bükki Nemzeti
Park területen szedett és válogatott gyógynövényekkel. Ezeket a teákat
önköltségi áron meg is lehetett vásárolni a rendezvényen.
Tíz órától délután háromig véradást szerveztünk, melyre sokan jelentkeztek, de sajnos nem elegen. A résztvevõknek ezúton is köszönjük a gyakran életmentõ segítséget.
Akik még nem szánták rá magukat, de késztetést
éreznek megemlítjük, hogy egy véradással három
életet menthetünk meg. És nemcsak az nyer, aki
kap, hanem az is, aki ad. Gustav Edgren, a stockholmi Karolinska Intézet kutatója és munkatársainak kutatása szerint a rendszeresen vért adók kö-

rében alacsonyabb a rákbetegség aránya,
mint a nem-véradók körében. Ennek oka,
hogy a vérben felhalmozódott felesleges
vasat, amely szívproblémákhoz, és egyes
ráktípusokhoz köthetõ, rendszeresen kiüríti.
Aki igényelte, egy kis szúrás és a 2200 Ftos díj ellenében Celladam tesztet készíttethetett az immunrendszere egyensúlyi állapotáról.
A reformkonyha ínyencségei sokak számára ismeretlen, de nagyon finom és érdekes
ízvilágba kalauzolták a pulthoz látogatókat. A kóstolás iránti nagy érdeklõdésre és
a sikerre való tekintettel a recepteket a honlapunkra is feltettük
(www.dunaharaszti.hu), ahol a vöröskereszt alcím alatt találhatók meg. Ezúton mondunk köszönetet Annaházi Katikának és Szabó Árpinak (valamint
a szervezõknek és családtagjaiknak) a különleges finomságokért, valamint
a lelkes segítõknek az általuk készített gyümölcs- és zöldséglevekért.
Az egészséges életmódot, illetve fõzés tudományát elõtérbe helyezõk érdeklõdésére tartott számot a konyhai és háztartási segédeszközök termékbemutatója, valamint színesítették a palettát a bõr és egészségápolási termékek is. Az érdeklõdõk a mágnesterápiás ágyat, a denevér-padot és különbözõ kényeztetõ-masszírozó-gerincbántalmakat enyhítõ szerkezeteket
próbálhattak ki.
Nagy sikert arattak a bio kozmetikumok és a sminkmester fiatal és idõsebb
arcokat egyaránt tökéletessé varázsoló bio sminkjei, amelyeket a jelenlévõ
fotómûvész meg is örökített. Természetesen smink elõtt is készültek fotók,
így dokumentálható volt az izgalmas és szembeötlõ változás.
A rendezvényen az érdeklõdõknek lehetõségük nyílt megismerkedni, illetve kipróbálni többféle alternatív egészségmegõrzõ és betegségmegelõzõ
módszert. Kérdésekkel fordulhattak a jelenlévõ asztrológushoz és grafológushoz, részt vehettek a baba-mama jóga bemutatón, bekapcsolódhattak az
Aviva intim torna és az alakformáló-zsírégetõ torna gyakorlataiba.
Reméljük, hogy hagyományt tudunk teremteni és
jövõre még több meghívott vendéggel, még változatosabb programokkal, a dunaharasztiak mostaninál is nagyobb érdeklõdésére számíthatunk.
Köszönjük mindenki részvételét és segítségét a jó
hangulatú és magas színvonalú rendezvény megvalósításában.

