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Kedves Dunaharasztiak!
Közeledik a Karácsony, a családok szent ünnepe, a Megváltó eljövetele, és vele az üzenet:
„Békesség nektek!” Ezt kívánom leginkább mindannyiunknak: költözzön békesség az otthonokba, ûzzük ki szívünkbõl a haragot, a bosszúságot! Forduljunk egymás felé! Egy évvel ezelõtt arról írtam e hasábokon, hogy tegyük a karácsonyt a szolidaritás, a jócselekedetek ünnepévé; felesleges ruháinkat, gyermekeink megunt játékait adjuk oda azoknak,
akiknek ez örömöt, boldogságot jelent. Azt kérem Önöktõl most is, hogy forduljunk a rászorulók felé, segítsük a magukra hagyott öregeket, a nagycsaládosokat, a szegény családok gyermekeit.
„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplõ ruhákat / gondosan õrizzük meg, hogy tiszta legyen
majd az ünnepekre.” József Attila, aki nélkülözve, sokszor magányosan élte meg rövid élete
karácsonyait, nem feledkezett meg a legfontosabbról, a lélek tisztaságáról, nyitottságáról, az
egymás felé fordulás fontosságáról. Ennek szellemében kívánok Önöknek békében eltöltött,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendõt!
Dr. Szalay László
polgármester

Karácsonyi morzsák a nagyvilágból
A karácsonyi ünnepekhez a világ számos területén
kapcsolódnak érdekes hagyományok,
ezekbõl gyûjtöttünk össze egy csokorravalót.
Anglia: karácsonykor, az ebéd kezdetén mindenki kap egy nagyméretû,
szaloncukor alakú csomagot. Ez a két végét megrántva hatalmasat pukkan, a leves után mindenkinek szét kell nyitnia. A csomagból kihulló papírfejfedõt – koronát, csákót, sisakot – mindenki köteles az esti búcsúzásig a fején viselnie.
Görögország: a fiatal görög lányok karácsony reggel a patakhoz, forráshoz mennek vízért. Az ünnepek idején ebbõl iszik az egész család. Karácsonykor díszes kenyérfélét (vaszilopitát) sütnek, amibe fémpénzt rejtenek. Aki ezt megtalálja, szerencsés lesz.
Lettország: sok helyütt azon versenyeznek a családok, hogy melyik ház
bejárati ajtaja fölé kerül a legszebb fenyõfüzér dísz. Általában a polgármester, a helyi plébános és az iskola igazgató a döntnök, a gyõztes jutalma egy emlékplakett.
Olaszország: sok városban december 24-én jelmezes, vidám gyermekkarnevált rendeznek. Nagy segítség a szülõknek, hiszen ez idõ alatt békésen feldíszíthetik a karácsonyfát és alá tehetik a gyermekeknek szánt ajándékokat.
Szerbia: Szenteste a szerb gazda behozza a szalmát, amit a szoba földjére és az asztalra hint, mielõtt leterítik az ünnepi abrosszal. Eztán köszönti a családot, gyertyát gyújtanak, imádkoznak és asztalhoz ülnek. A vacsora során a családfõ diót dobál a gyerekek közé. Aki egészségeset kap
el, a hagyomány szerint a következõ évben nem lesz beteg.
Anglia, USA: angolszász hagyomány szerint bárkit jogunk van megcsókolni, akivel véletlenül éppen fagyöngy alatt állunk. A fagyönggyel való díszítés széles körben terjedt el ezeken a területeken, talán nem véletlenül.
Skandinávia: a skandináv országokban szokásos karácsonyi tálalás a
Svédországból eredeztethetõ „svédasztal”. Nagyon sokféle hideg- és melegkonyhai készítmény, gyümölcs, sütemény kerül ilyenkor az asztalra. A
vendégek csak néhány falatot vesznek a tányérjukra mindenbõl, hogy minél több mindent kóstolhassanak meg.
Finnország: nem maradhat el a fõ fogások mellõl a fahéjas rizskása, amelybe egy szem hófehér mandulát kevernek. A hagyomány szerint akinek az
adagjában a mandulát megtalálják, az a következõ évben megházasodik.
Írország: december 25-én gyertyákat állítanak az ablakpárkányra, amelyeket kora este gyújtanak meg a fenyõdíszítés után. A Télapónak whiskyt vagy
barnasört, a rénszarvasoknak sárgarépát készítenek az ablakpárkányra.
Hollandia: érdekes karácsonyi szokás a rímfaragás. December elején
minden családtag húz egy nevet egy kalapból. Akinek a neve a cédulán
szerepel, nem elég ajándékról gondoskodni számára, tréfás versikét is kell
róla írni, amelyet az ajándékbontásnál a megverselt személynek kell felolvasnia.
Izland: a karácsonyt Magyarországhoz hasonlóan Szenteste ünneplik meg.
Az ünnepi szezon azonban már december 12-én elkezdõdik, amikor az elsõ jolasveinn megérkezik. Jolasveinar az a tizenhárom karácsonyi manó,
akik közül az elsõ december 12-én, az utolsó Szenteste érkezik meg, és
karácsony után egyenként vándorolnak vissza a hegyekbe. Ajándék persze csak akkor jár, ha az aznap érkezõ manó a saját kedvencét találja a
gyermek ablakba kitett cipõjében, és cserébe valami kedves ajándékot rak
bele. Aki rosszul viselkedett, annak egy nem túl friss krumpli az ajándéka.
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Karácsonyi hagyományok, népszokások
Andrást követõ vasárnapon kezdetét veszi az advent idõszaka,
azaz várakozás és felkészülés az Úr eljövetelére.
Az ünnepkörhöz a magyar hagyományokban számos hiedelem, babona és népszokás tartozik,
ez utóbbiak közül talán a legelterjedtebb a betlehemezés, a lucázás és a regölés.
Lucázás
Luca napján legjellemzõbb szokás a
kotyolás. Kora hajnalban, 3-4 óra körül

jártak kotyolni a 7–16 éves fiúk. Minden
esetben szalmát, vagy fát vittek magukkal,
melyre kotyolás közben leültek. A legközelebbi szomszédhoz mentek elõször, „ott
a magukkal vitt fát, forgácsot vagy szalmát, a szobaajtó talpa elé vagy a pitvarföldre teszik, s rendesen, minden kérdezés nélkül egyszerre nagyon erõs hangon
elkezdik: Luca, Luca, kity, koty!” A kotyolók
elõl sokszor elzárták a kaput, s „rakoncátlanságuk” miatt mások is éppen csak
megtûrték õket. Persze, azt megjegyezték, hol nem nyertek bebocsájtást, mert
utána valahogy mindig megbosszulták a
házigazda bûnét.
A kotyolás elvégzése után a szobába
mennek, s kenyeret, kalácsot, pálinkát,
gyümölcsöt, kétfillérest kapnak. A fát és a
szalmát, amin a fiatalok kotyolnak, a gazda igyekszik megtartani magának, mert
különben a „tyúkok haszna elmenne”. Azt
tartják, hogy amely gazda házában nem
enged lucázni, házában a tyúkok nem
tojnak. Ha az asszony Luca napján sokat
jár, tyúkjai abban az évben nem tojnak.
Luca asszony megköveteli, hogy az õ
napját tényleg megünnepeljék, mert a
mondás úgy tartja, ha valaki e napon fon,
annak keze egész évben szenved, ha valaki párol valamit, akkor azt Luca „csúffá”
teszi.
Luca napján nem szabad fehérnépnek a
szomszédba menni, mert a meglátogatottnál a szerszámok (fejsze, szekerce, ásó
stb.) nyelébe vert ékek nem tartanak, s a
tyúkok nem ülik meg a fészket.
E napon annyi kukoricapogácsát sütöttek, ahány tagú volt a család. Sütés elõtt
a pogácsákat megjelölték, belsejükbe tollat tettek. Úgy hitték, hogy akinek a tolla a
kemencében megperzselõdött, az a következõ évben meghal.
Ekkor állnak neki a lucaszék készítésének is, melynek a karácsonyi éjféli misén
van nagy szerepe, hiszen aki arra felállt,
az megláthatta, hogy ki a boszorkány.
Dunaharaszti Hírek – december

A Luca széke készítését
december 13-án kezdik el
és kilencféle fából készül.
Kökénybõl, boróka-, jávor-, körte-, som-, jegenyefenyõ-, akác-, cser- és
rózsafából. Szögek helyett
kizárólag bükkfából faragott ékek tartják
össze. A hagyományos alakja, az õsrégi
idõk óta varázserejûnek hitt pentagramma
vagy pentalfa (németül trudenfuss vagy
alpfuss), magyarul boszorkányszög: egy
szabályos ötszög köré írt öt egyenlõ szárú háromszögbõl kialakuló csillag. 13 napig készül úgy, hogy minden nap csupán
egy-egy mûveletet lehet rajta elvégezni
(„lassan készül, mint a Luca széke”).
Az az ember, aki december 26-án, a keresztúton, az éjféli misére elviszi és feláll
rá, megláthatja, hogy a gyülekezetben ki
a boszorkány, mert akkor azok szarvat
hordanak. Utána azonban lóhalálában
menekülnie kell haza, mert különben széttépnék a boszorkányok. A legénynek, ha
ép bõrrel akarja megúszni a kalandot, mákot (vagy egyéb apró szemû terményt) kell

maga mögött elszórnia, miközben fut haza a templomból, mert a boszorkányok
addig nem mehetnek utána, amíg a magokat mind fel nem szedik. Miután hazaért, a Luca-széket el kell égetni, és nem
szabad senkinek elmondani, kit látott boszorkány képében, mert akkor a boszorkány üldözni fogja, és ha elkapja, széttépi vagy tûzbe veti.
A széket 13 napig kellett titokban, a család tudta nélkül készíteni, 13 fából, melyet
13 helyrõl szedtek össze. A széket az éjféli mise után általában elégették, hogy a
boszorkányok ne férhessenek hozzá.

tak. A karácsonyi abroszt az év során még
általában vetõabrosznak használták (ebbõl vetették az elsõ gabonamagvakat,
hogy bõ termés legyen.) Az asztalra
gabonamagvakat helyeztek, ebbõl adtak a

baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal
alá pedig szalmát tettek, annak emlékére,
hogy Jézus jászolban született. Késõbb
ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy
egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belõle, jó termést
remélve.
A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gazdaasszony nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek. Az ételek közül elõnyben részesítették azokat, amelyek bõséget, jó termést
ígértek a háziaknak. Innen a bab, borsó,
lencse, mák, dió, hal a (halpikkely miatt)
megjelenése a karácsonyi asztalon. A fokhagyma az egészséget, a méz (mézesbáb)
az élet édességét jelképezte. A kalácsból,
almából az elsõ falatokat szétosztották
egymás között, hogy a család mindig öszszetartson. A karácsonyi morzsát összeszedték, és az állatoknak adták, hogy termékenyek legyenek, de jó volt betegek
gyógyítására, rontás elûzésére is. Sok helyen este az asztalt nem szedték le, hogy
a betérõ kis Jézus ne maradjon éhes.

Regölés
A regölés a téli napforduló õsi, pogánykori
szokása. Férfiak jártak házról házra és
bõség, termékenységvarázsló rigmu-

A karácsonyi asztal a
néphagyományban fontos
szerepet játszott az ünnepkor. Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú rendje
volt. A feltálalt fogásoknak
mágikus erõt tulajdonítot-
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torok vagy a „három királyok” (a napkeleti
bölcsek) meglátogatják a jászolban, barmok közt fekvõ kisdedet és Máriát. A betlehemezõk, általában férfiak, legények
vagy gyerekek betlehemet visznek maguk-

sokkal köszöntötték a háziakat. Általában karácsony másnapján, 26-án került rá
sor. A néprajzkutatók a regölés dallam és
prozódiai sajátosságaiban finnugor eredetet mutatnak ki (a kutatás szerint a sámánénekkel van összefüggésben). Különféle
népi hangszerekkel (duda, dob, csengõ...)
is kísérték a regölést, a szereplõk kifordított báránybõr bundát viseltek. A regösök
a házhoz való megérkezéskor a házigazdától engedélyt kérnek, hogy elmondhassák az éneket, ezután beköszöntõt mondanak, majd gyakori a csodaszarvas legenda valamely változatának elmondása,
ezután következnek a jókívánságok a háziaknak és az adománykérés. Állandó
szövegrész a refrén: „Haj, regö rejtem, azt
is megengedte az a nagyúristen.”

Betlehemezés
A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány egyik legismertebb és legnépszerûbb, többszereplõs, dramatikus népszokása a karácsonyi ünnepkörben. Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a történetet meséli el, melyben Jézus születésekor a pász-

Aprószentek napja (december 28.) tulajdonképpen a Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek emlékünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemõ. Az Aprószentek-napi vesszõzés az
újesztendei szerencsekívánás különös
fajtája, a katolikus egyház õrzi ezt a szokást. Régen a gyanútlan gyermeket a
szomszédba küldték, ahol megvesszõzték, hogy egészséges maradjon.

S z e re l m i j ó s l a t o k

kal. Ez fából, papírból készült jászol, melyben a szent család figuráit és a jászolban
fekvõ állatokat ábrázolják. A dramatikus
játék részei a bekéredzkedés, a háziak köszöntése, a születéstörténet felolvasása vagy
elõadása,
adománygyûjtés. Állandó szereplõk a pásztorok (külön
megemlítendõ az öreg
pásztor) és egy angyal,
illetve bizonyos vidékeken Heródes. Az erdélyi
betlehemes hosszabb
terjedelmû misztériumjáték, több szereplõvel. Általában megjelenítik Szûz Máriát, Szent Józsefet is.
A magyar népi hagyományban Szenteste
napján csak a ház körül szabadott dolgozni, a mezõn tilos volt tevékenykedni.
Szintén nem volt szabad kölcsönadni,
mert ez elvitte a szerencsét. Ezen az éjjelen merítették az ún. aranyos vizet vagy
életvizet, melynek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Az éjféli mise alatt a
pásztorok egyes vidékeken körbejárták a
templomot, és zajkeltéssel (ostorcsattogtatás, kürtölés...) igyekeztek a gonoszt távol tartani. A mise után a gazdák megrázták a gyümölcsfákat, hogy bõ termés legyen, illetve az állatoknak is különféle mágikus erõvel bíró ételeket adtak (pl. szentelt ostyát, piros almát...), hogy egészségesek maradjanak.

Szintén számos hiedelem kapcsolódott
Luca napjához (december 13.). Szent Lucia a 3. és 4. század fordulóján élt Szicília
szigetén. A legenda szerint Jézus menyasszonya volt, ezért õt is házasságszerzõ
szentnek tartották. Luca napján volt szokás a gombóc- vagy derelyefõzés. A lányok kilenc cédulára egy-egy fiúnevet írtak, s ezeket a gombócok belsejébe tették.
Amelyik gombóc elõször jött fel a fõzés során a víz tetejére, azt kivették és a benne
lévõ cédula elárulta a jövendõbeli párjuk
nevét. Egy másik jóslás szerint kilenc cédulára egy-egy keresztnevet kellett írnia
a kíváncsi fiatalnak, amiket azután betett a
párnája alá, s azon kellett aludnia. Ezután
minden este ki kellett venni egy-egy cédulát a párna alól, s amelyik utoljára maradt,
az mutatta meg a jövendõbeli nevét. Ha
Luca napra pogácsát sütöttek, egy pogácsába bele tettek egy gyûrût. Ha ezt éppen az eladósorban lévõ lány találta meg,
azt jelentette, hogy rövidesen férjhez
megy. Más esetben a lányok tizenkét cédulára ráírtak egy-egy fiúnevet, s ezeket
egyesével a tûzbe dobták. Az utolsó papír
mutatta meg a võlegény nevét. A kocsonyaevéshez is fûzõdött jóslás. A kocsonyában lévõ csontoknak nevet adtak és letették a földre. Majd behívták a kutyát, s az
amelyik csontot leghamarabb elvette,
olyan nevû lesz a lány férje.
Szerelmi jóslatok szerint, szerint ha az éjféli misére harangozáskor a leány a szobában befelé söpör, az asztalt megteríti,
rá tányért, s evõeszközt tesz, majd utána
egy ingben, mezítláb megkerüli háromszor a házat, a szoba ablakán benézve
meglátja a leendõ urát.

November 27-e a Véradók Napja.
A Magyar Vöröskereszt jóvoltából ez az a nap az évben, amikor a
társadalom minden felelõs tagja legalább néhány percre, legalább egy
gondolat erejéig köszönetét és tiszteletét fejezi ki a Véradóknak.
Dunaharasztin is ezt tettük november 25-én, ahol a város véradóit köszöntöttük és a többszörös véradók részére emléklapot és szerény
ajándékot adtunk át.
Az ünnepelteket a Baktay Ervin Gimnázium tanulói: Csanaky Mónika és Simon Natália valamint a Városi Zeneiskola tanulói: Matei Dániel xilofon, Tornyossy Szofi ének, Szalay Kristóf klarinét, Gyebroszki Balázs szaxofon, Kindlinger Balázs ének , zongora kísérettel Tóth
Gábor tanár úr köszöntötte egy színvonalas mûsorral .
Kitüntetett véradóink: Kiss Ernõ, Ábrahám Mihály, Firnigl
Mihályné, Vincze József, Baloghné Kovács Katalin, Voicsek Mik-
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lós, Farkas Katalin, Doleszák Jánosné, Németh János, Mészáros
Ernõ, Kiss Gergely, Weidinger Péter, Horváth József Béla, Orsós
János István, Kodela István, Korom Sándorné, Töreki István,
Nyágai Csaba, Gerstenbrein Istvánné, Fiedor Ferenc, Bogár Jenõ Béla.
Van, aki nagyon is komolyan veszi a jelmondatot: Adj vért és ments
meg három életet. Most azokat ünnepeljük és köszöntjük, akik ezt
így is gondolják.
Köszönetet mondunk a segítettek nevében az áldozatért, amit az érdekükben hoztak.
Köszönjük minden véradónak az eddigi segítségnyújtást és bízom
benne, hogy a jövõben is számíthatunk rájuk!
Kõvágó Mónika
Dunaharaszti Vk.titkár
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Faültetés a Bezerédi játszótéren

Egyesületünk a DKE. 2010 évben egy öko
program sorozat szervezését, megrendezését tûzte ki célul. E programsorozat utolsó állomásaként, ültettünk fákat a kiválasztott játszótéren. Miért pont a Bezerédi játszótérre esett a választásunk? Mert szerettük volna bevonni a lakosságot, a gyerekeket. A területen, amely egy új kialakítású
lakó részen található, még igen kevés a fa.
A gyerekek számára természetessé szerettük volna tenni, hogy a környezetünkhöz, így egy játszótérhez is hozzátartoznak
a növények a fák, amiket óvnunk, védenünk kell és gondoskodni növekedésükrõl.
A Zöld Korona 2000 Kft. szakmai segítségével, 4 db vérjuhar és 6 db juharfát ültettünk el 2010. 11. 19-én. A programon szép
számmal jelentek meg a családok, akik
gyermekei kis lapátjaikkal, nagy örömmel
ásták be, ültették el a fákat. A rajzversenyre a picik is elhozták rajzaikat. A díjakról a
Gebrüder Weiss Kft. az egyesület szponzora gondoskodott.
Dné. Kerekes Gabriella

CHOPIN
TISZTELETÉRE

A „négy évszak” koncertsorozat téli elõadását a nagy zeneszerzõnek és zongoramûvésznek
Fryderyk Chopin-nak ajánlotta, a Nemzetközi Chopin Év alkalmából. A zongora költõjének nevezett Fryderyk Chopin a klasszikus zene egyik legnagyobb alkotója. A XIX. század elsõ felében élt. A zeneszerzõ a nemzeti romantika és a népzenei motívumok felhasználásának elõfutára volt. A 2010-es évet az UNESCO Chopin évvé nyilvánította, ennek keretében világszerte számos koncertet, megemlékezést, konferenciát, kiállítást és egyéb programot rendeznek. Ehhez kapcsolódva kerül megrendezésre a „CHOPIN TISZTELETÉRE”
elnevezésû emlékkoncert az Akadémia Trió elõadásában Dunaharasztin. Nagy örömmel vettük, hogy egyre több érdeklõdõ zenebarátot köszönthetünk koncertjeinken! A XIX. századi szalonok kellemes hangulatát kölcsönözte a József Attila Mûvelõdési Ház ezen az estén.
A felemelõen szép zene mellett, alkalom nyílik egy kis beszélgetésre és a helyi kulturális
élet pezsdítésére! Ennek nagyon örülünk, mi szervezõk, hiszen ez volt az elképzelés már
az elsõ koncertsorozat létrehozatalánál is. Azt szerettük volna ugyanis a klasszikus zene
népszerûsítése mellett ezekkel a koncertekkel elérni, hogy minél többen, közösségben élvezhessék a magas színvonalú zenei elõadásokat és legyen egy hely, ahol koncert elõtt és
után megvitathatják benyomásainkat mind a kultúráról, mind a nagyvilágról.
Erre a koncertre is ingyenes volt a belépés, köszönhetõen városunk önkormányzati támogatásának, elsõsorban dr. Szalay László polgármester úr segítségének és a helyi vállalkozások támogatásának: Viner Pack Kft., DHRV Kft., Kisduna Étterem.
Sokan kérdezték az elõadás után a jövõ évi terveinket. Számítunk rá, hogy 2011-ben is folytathatjuk a megkezdett „négy évszak” koncertsorozatot! Számos új és szép koncertet tervezünk, reméljük hogy lesz alkalmunk folytatni a hagyományt és tovább bõvülhet majd a
klasszikus zenét kedvelõk köre itt városunkban, Dunaharasztin!
Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben gazdag
új esztendõt kívánunk!
Ignácz Laura, koncertszervezõ
AKADÉMIA TRIÓ: Csonka Gábor – hegedû, Andrea Baggioli –zongora,
Pierluigi Ruggiero – cselló
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Dr. VARGA LÁSZLÓ (1910–2003)
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
megalapítója, volt országgyûlési képviselõ,
2010. december 18-án
lenne 100 éves. Ez alkalommal Velkei Károly
javaslatára
Dunaharaszti Város Képviselõtestülete utcát nevezett
el róla, mely a Bezerédi lakóterületen, a
Klauzál utca folytatásaként található.
Talán kevesen tudják, hogy Varga László
életének egy szakaszát (1930-1940) Dunaharasztiban töltötte. Szülei, miután
nyugdíjba mentek, kis házat vásároltak itt,
és ide költöztek Budapestrõl. A ház
(Némedi út 13.) ma is megvan, bár azóta
átépítették, modernizálták. A szülõk –
Varga Géza és felesége Tóth Anna – itt
nyugszanak a Dunaharaszti temetõ 18
sz. parcellájában.
Varga László kétévi
katonáskodás után
majdnem tisztviselõ
lett a dunaharaszti
községházán.
Földváry Aurél fõA szülõk sírja

Haraszti KDNP-sek megemlékeznek
a szülõk sírjánál

jegyzõ fel is vette volna, de õ többre vágyott, mint a segédjegyzõség. Nagy küzdelmek után továbbtanult a Királyi Magyar
Pázmány Péter Tudományegyetem Jogés Államtudományi Karán, és szerzett jogi doktori oklevelet.
Közben munkálkodott a Józsefvárosi Keresztény Munkásifjak Egyesületében,
majd bekapcsolódott az Egyházközségi
Munkásosztályok (EMSZO) tevékenységébe is. Dunaharasztiban is alakított ilyen
tagcsoportot.
Még 1944. november 30-án Varga László
Galamb utcai lakásán alakult meg a Demokrata Néppárt, amely a KDNP elõdje
volt. Ezért a nyilasok letartóztatták, és 11
napig fogságban tartották. Az ostrom után
a Demokrata Néppárt parlamenti képviselõje volt.
Az 1947. augusztus 31-i úgynevezett. „kékcédulás” szavazás után a kommunisták
22%-kal elsõk lettek a Demokrata Néppárttal szemben. Ezután Varga László helyzete
bizonytalanná vált. Várható volt, hogy letartóztatják, ezért 1948-ban feleségével együtt
Ausztriába menekült, majd 1949-ben tovább, Svájcba. 1950-ben az Amerikai Egyesült Államokba érkezett, és New Yorkban telepedett le, ahol 1964-ben ügyvédi irodát
nyitott. Ügyvédi tevékenysége mellett nagy
szerepet játszott az amerikai magyar emigráció életében, egészen 1989-ig, amikor
elõször jött haza. Az ekkor alakult a Kereszténydemokrata Néppárt társelnöke lett.
1992-ben végleg hazatelepült.
Dunaharasztiban hivatalosan elõször
1990-ben járt, majd ezt követõen 1994ben, amikor országgyûlési képviselõnek
választották Harmadik alkalommal 1997ben a Szt. István templom orgonájának
avatására hívtuk meg, de a pártszakadásra hivatkozva ekkor nem tudott eljönni.
Ebben az évben – miután többedmagával
kizárták a pártból – megalakította a Ma-

Varga László sírja Budapesten

gyar Kereszténydemokrata Szövetséget,
és csatlakozott a Fidesz képviselõcsoportjához. 1998-ban a Fidesz országos listájáról országgyûlési képviselõi mandátumot nyert, és õ lett az Országgyûlés korelnöke. 2002-ben bírósági határozattal
helyreállították a KDNP 1997 elõtti állapotát. Varga László lett a pártelnök. Egészen
2003. május 17-én bekövetkezett haláláig
aktív tevékenységet folytatott.
Bár nem lett a Dunaharaszti Községháza
dolgozója (segédjegyzõje), mindig szeretettel gondolt az itteniekre, szüleire, barátaira. Életével, tevékenységével nagyobb
szolgálatot tett hazájának Magyarországnak, hogy tovább haladhasson a Szent
István által elindított úton.
Dési Éva
A KDNP Dunaharaszti Szervezetének
tagja

Erkel Ferenc születésének 200. és Gustav Mahler születésének 150.
évfordulójára emlékeztünk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
November 15-én reggel iskolánk énekkara elõször szerepelt közönség elõtt. Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója kapcsán
két operarészletet is bemutathattunk: a Hunyadi Lászlóból a „Meghalt a cselszövõ” címû kórusrészletet, valamint egy kevésbé ismert mûbõl, a Brankovics György címû operából a Kolot.
Az elõadás után kiállítást tekinthettek meg az osztályok a magyar zeneszerzõ és Gustav Mahler életérõl a fõépület bejáratánál.
Az évforduló kapcsán felkészültünk az Erkel Ferenc mûveltségi vetélkedõre. A Városi Zeneiskola által rendezett versenyen
Dunaharaszti több iskolája is képviseltette magát. Közülük került ki gyõztesen az egyik csapatunk, és harmadik helyezést ért
el a másik „ötösfogat”. Tartalmas délutánt tölthettünk el a József Attila Mûvelõdési Házban, mi magunk is sokat tanulhattunk. A Bánk bán címû opera különbözõ felvonásainak bemutatója a gyerekek és a felkészítõ tanárok kreativitásáról tett tanúbizonyságot. A zenefelismerés közben régen elfeledett és ismertebb dallamok is felcsendültek. Örömmel hallgattuk. A
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puzzle kirakójátéka festményekkel ismertetett meg bennünket.
A romantika korának legjelentõsebb alkotóival, politikai személyiségeivel is „találkozhattunk” a riportok segítségével.
Szép élményekkel gazdagodhattunk. Büszkék vagyunk arra,
hogy tanulóink kiváló eredményt értek el ezen a megmérettetésen.
Az elsõ helyezést
elért csapat:
„Antik romok”

A harmadik helyezést
elért csapat:
„Deákok”

Till Mariann 8. b
Kálmán Roxána 8. b
Tóth Anita 8. b
Apáthy Dóra 8. b
Bacsó Andrea 8. b

Szász Levente 5. b
Máté Csaba 5. b
Halász Gergõ 7. a
Doboroczki Márton 7. a
Kiss Béla Máté 7. a
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NIHD – Márton nap

KÖNYVTÁRI HÍREK
„Az én kertem” fotópályázat beadási határideje 2010. október 30-án lejárt.
A Városi Könyvtárba beérkezett pályázatokat köszönjük, azokat – név nélkül feldolgozva átadtuk – a felkért zsûritagok részére értékelésre. Az ünnepek miatt januárban tartjuk meg a vetítéssel egybekötött
értékelést és díjkiosztót.
Ezzel egyidejûleg a legjobb fotókat a Városi Könyvtár Minigalériájában kiállítás
keretében bemutatjuk a nagyközönségnek.
A pályázókat az eredményhirdetés pontos
idõpontjáról értesítjük.

Minden kedves
könyvtárlátogatónknak,
olvasónknak
békés és szép karácsonyt,
valamint boldog új esztendõt
kívánunk!
A Városi Könyvtár munkatársai nevében
Táborosi Zoltánné
igazgató

Márton napja, november 11. Szent Márton ünnepe a néphagyományban tradicionálisan a gazdasági évet lezáró ünnep. Az ünnep eredete az ókori Rómába nyúlik vissza. A legenda szerint Róma védõi elaludtak, és az ellenség, a
gallok támadásától csak az mentette
meg a várost, hogy a ludak hangos gágogására felébredtek.
A Német Ifjúsági Hagyományõrzõ Egyesület Dunaharaszti (NIHD) immár 5. alkalommal rendezte meg a városi Márton napi lámpás felvonulást. Nagy örömünkre az idõjárás nagyon kellemes
volt, talán ennek is volt köszönhetõ,
hogy még soha ennyien, mint most nem
vettek részt az eseményen.
A menet a Hõsök terérõl indult, mintegy
kilencszáz gyermek és az õket kísérõ
felnõttek részvételével. Nagy izgalmak
közepette megindultak a Piac térre, s a
sötétben mindegyik gyermek – kezében
a lámpásával – egy ragyogó kiscsillagként jelent meg a hosszú sorban.
A Piac térre érve az NIHD tagjai teával,
kaláccsal kínálták a gyerekeket. S hogy
a kínáló helyet könnyen megtalálják, a
piaci standok egynéhány asztalát fáklyákkal, lúdformákkal díszítettük, s akik

osztották a teát, ludas kötényt öltöttek.
El is fogyott hamar mind a 240 liter tea,
és az 1200 szelet kalács!
Ezután sor került a nagy máglya meggyújtására. Csodás élmény volt a sötétben fellobbanó tûz látványa. Majd megérkeztek a tûzoltók is, akiket ujjongva fogadtak a gyerekek. A tûzoltóautót természetesen ki is próbálhatták.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a szervezõknek: Gulyás Lászlónak,
Schubertné Zwick Andreának, Kun Gergelynek, Strasszer Gáborné Marcsinak,
Kroh Istvánnak, és Karl Tamásnak. A
hunyadis konyhás néniknek, akik a finom teát fõzték, a Ruff Pékségnek a kalácsért, a Polgárõrségnek és a Rendõrségnek a menet biztonságáért, a szigetszentmiklósi tûzoltóságnak a tûzoltóautóért, Palyaga Zolinak és Boginak a segítségért, a Strasszer családnak a kreatívságért, Szlama Mártonnénak a kötények megvarrásáért, és mindenkinek,
aki mérte a teát, és osztotta a kalácsot!
Jövõre újra, ugyanitt találkozunk november 11-én!
Papp Ágnes
NIHD – Örökifjak

Szombathely–Kõszeg 2010
támogatás, melyért szeretnénk köszönetet mondani a Polgármester úrnak és a
Képviselõ-testületnek.
Megköszönjük Kücsön Sándor úr,
Stresser Gábor úr és felesége, valamint
Kreiszné Hoffman Mária hathatós segítségét is.

2010-ben is az elõzõ években kialakult
programot követve, havonta egy egy fürdõlátogatásunk volt.
Így jutottunk el Agárdtól Cserkeszõlõig,
ill. Tiszakécskétõl Bükfürdõig.
Megtartottuk a szünidõben már szokásossá vált unokás fürdõlátogatást is.
3 napos hétvégi program keretében ismerkedtünk hazánk történelmi városaival, így Kõszeggel és Szombathellyel.
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A 3. napon jutottunk el Bükfürdõre, ahonnan egy kellemes fürdõzés után indultunk haza.
Említést kell tenni arról is, hogy tevékenyen részt vettünk az Önkormányzat által rendezett megemlékezéseken és öszszejöveteleken. Pl. Kakaó Klub, Gyermeknap, Mikulás ünnepség.
Hogy terveink megvalósulhattak ahhoz
nagy segítség volt számunkra az odaítélt

Befejezésül pedig kívánunk mindenkinek békés és kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog
Új Évet.
A Barátság Nyugdíjas Egyesület
vezetõsége
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2010. DECEMBER – A HÓNAP MÛVÉSZE
LÖVÉSZNÉ NAGY ERZSÉBET
festõmûvész

1981-ben születtem Budapesten, Kunszentmiklóson nõttem fel, és jelenleg is itt élek. A
rajz, a festészet szeretete gyermekkorom óta
bennem van, és lassan a mûvészet iránti
vonzalom alkotó emberré érlelt.
1997-tõl 1999-ig a gimnáziummal párhuzamosan a Kecskeméti Képzõmûvészeti
Szabadiskola diákja voltam. 2001-ben alkalmazott grafikusként végeztem Egerben, majd 2005-ben a SZTE-JGYTFK mate-

matika-rajz szakán szereztem tanári diplomát. 2006 óta a kunszentmiklósi Virágh
Gedeon Szakközép- és Szakiskola tanáraként dolgozom. Jelenleg az SZIE-YMMFK
építészmérnök hallgatója vagyok, de tanulmányaimat Nimród fiam születése miatt elhalasztottam.
A természet szépsége mindig lenyûgözött.
A tájban rejlõ csend és béke, vagy ennek
ellentéte, a partot pusztító hullámok, hófúvás, szélvihar
számomra egyaránt harmóniát
alkot. A színek
gazdagsága, az
árnyék és fény játéka, ami a leginkább megihlet.
Alkotásaim témáit
a hétköznapi élet
adja, a legegyszerûbb dolgokban
keresem a fantáziát és a kihívást.
Szívesen dolgozom szénnel, tus-

sal, temperával vagy akrillal, de az akvarell
áll hozzám a legközelebb. Ez a technika
számomra a lényeglátás próbája, kísérlet,
hogy néhány vonal a teljesség illúzióját
keltse.
Képeim egy hónapig most megtekinthetõk lesznek a Városi Könyvtár Minigalériájában.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várok.

Mikulás járt a Kisduna Étteremben
Idén is meglátogatta a Mikulás a
gyerekeket és szüleiket a Kisduna
Étteremben. December 3-án 16
órától gyülekezetek az óvodások
a vendéglõ kerthelységében. A
Mikulás az összegyûlt több mint
száz kicsinek ajándékcsomagot
h o z o t t , a z é t t e r e m f o r r ó c s o k o l ádéval, teával, kakaós kaláccsal és
sült gesztenyével, a felnõtteknek
forralt borral kedveskedett. A
K i s d u n a É t t e r e m - P a n z i ó é s a M ikulás megköszöni a támogatást
városunk
Önkormányzatának,
W i t z i n g J ó z s e f n e k , S u m a k k e r P ét e r n e k , B o r o s I s t v á n n a k , a D H RV
Kft-nek, a FEC-Épker Kft-nek és a
Bristol Solution Kft-nek.
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Értékteremtõ közösségek a József Attila Mûvelõdési Házban
2. A sakkozók sikerei az utánpótlás nevelésben
Bár a sakkozók a DMTK szakosztályaként
mûködnek, a hosszú évek alatt lélekben kicsit
összenõttek intézményünkkel; közösen örülünk az elért sikereknek, és szomorkodunk, ha
kikap a csapat – amire szerencsére csak nagyon ritkán kerül sor.

A sakknak már több mint hetven éves hagyománya van Dunaharasztin. A DMTK Sakk Szakosztály 1933-ban alakult a Simon-féle vendéglõben,
ahol mérkõzéseiket játszották, és tartották edzéseiket. Az alapítók Károly József, Reiss János és
dr. Hoffmann gyógyszerész voltak. Kezdetben a
Budapest-bajnokságban, majd 1936-tól a megyében szerepeltek. Ekkor már a Szántó-féle
vendéglõben, majd 1940-tõl a mai Bezerédi utcában lévõ régi kultúrházban. 1946-tól 1952-ig
az alapító tagok mellett olyan ismert neveket találunk a haraszti sakkozók között, mint Stöckl,
Weidinger, Witzing, Szerdahelyi, Havasi, Boros,
Meszerits, Schreiber és társaik, aki aktívan vettek részt a szakosztály életében. A késõbbi évtizedekben is – több nagyszerû versenytársukkal
együtt – ismert helyiek alkották a sakk szakosztály gerincét: Lugosi József, Weidinger Lénárd,
dr. Helméczy Mátyás, Szirbik Péter, Erdélyi Rudolf, Kovács István, vagy Schubert Gyula.
2009-ben a Bérczes Csaba, Döry Jenõ, dr.
Bencze László, dr. Hetényi Géza, Egedi István,
Jovanovics Zoltán, Király Zoltán, Kovács István,
Medvegyné Balogh Emese, Pálvölgyi István,
Schubert Gyula, Szilágyi Péter, Szõllõsi László,
Tompa János, Varga Péter, Végh Endre összetételû csapat kiharcolta az NB I-be jutást. A sakk
szakosztály edzéseinek és versenyeinek már
hosszú évek óta a József Attila Mûvelõdési Ház
ad otthont, és bár a sakkozók a DMTK szakosztályaként mûködnek, a hosszú évek alatt lélekben kicsit összenõttek intézményünkkel; közösen örülünk az elért sikereknek, és szomorkodunk, ha kikap a csapat – amire szerencsére csak
nagyon ritkán kerül sor.
A szakosztály a versenyekre való felkészülésen
kívül még egy jelentõs tevékenységet lát el a kultúrházban: az ifjúság- és utánpótlás-nevelés nemes és felelõsségteljes feladatát. Schubert Gyula szakosztályvezetõt méltán nevezhetjük nem
csak Dunaharaszti, de a környékbeli sakkélet
motorjának, aki idõt és energiát nem kímélve járja az iskolákat, tart toborzókat, és foglalkozik
nagy szeretettel a legifjabb versenyzõkkel. E tevékenység elismeréseként 2008-ban a városi önkormányzat „Dunaharaszti Gyermekeiért” kitüntetõ díjban részesítette. De a fiatalokkal való foglalkozást elsõsorban azok a kézzelfogható sikerek bizonyítják, melyre a sakk-kedvelõkön kívül
Dunaharaszti Hírek – december

méltán lehetnek büszkék a városunkhoz kötõdõ
harasztiak. Egyik ilyen friss eredményrõl beszélgettünk a fáradhatatlan szakosztályvezetõvel
nyolc éves tanítványa, Kökény Norbert társaságában, akivel a közelmúltban vettek részt a Porto
Carrasban rendezett korcsoportos világbajnokságban.
– Egy világbajnokságon való részvétel mindig
nagy megtiszteltetés…
– Igen, és fõképp nagy teljesítmény. Ez egy hatalmas verseny volt, ahol 8–18 év között kétéves
lépcsõs korcsoportonként fiú és leány kategóriában mérkõzött meg 87 ország 1400 versenyzõje.
A kísérõkkel – edzõk, szülõk – együtt mintegy
3000-ren töltöttünk hétnapot egy csodálatos görög sziget minden igényt kielégítõ szállodájában.
Ez önmagában is nagy élményt nyújtott. A verseny 11 fordulós svájci rendszerben zajlott. Norbi csoportjában 127 versenyzõ indult, ebbõl 124en fejezték be a küzdelmet.
– Hogyan sikerült kijutni erre a rangos eseményre?
– Nem volt egyszerû feladat, de Norbert jól teljesített: veretlenül nyerte meg a korosztályos
magyar bajnokságot, ahol 48-an indultak; kilenc mérkõzés játszott, és csak egy döntetlent
tudtak elérni ellene. Ezt követõen megnyerte a
Pest Megyei Diákolimpiát is, majd az országos döntõben 31 induló közül 14-ik helyen
végzett. A nyarat felkészüléssel töltöttük. Õszszel a Papp Mihály emlékversenyen játszottunk, mely Decsen zajlott. Tudni kell, hogy ez
a környék nagyon erõs nevelõ körzet, ahonnan
sok tehetséges sakkozó kerül ki. Itt a 8 évesek
versenyét szintén megnyerte: 9 mérkõzésbõl
8,5 pontot ért el. Nagykanizsán a Bagonyai Attila emlékversenyen szintén erõs mezõnyben 9
mérkõzésbõl 7,5 ponttal lett elsõ. A korcsoportos megyei bajnokságot pedig az elsõ fordulóban 7 mérkõzésbõl hetet nyerve lett gyõztes.
Itt évente öt ilyen fordulót rendeznek. Olyan
erõs a mezõny, hogy a magyarokat ebben a
korcsoportban három Pest megyei képviselte a
világbajnokságon.
– Egy ilyen versenynek komoly anyagi feltételei is vannak…
– Igen, ha összeszámoljuk, közel félmillió forintba került, holott Norbinak magyar bajnokként a szállást és étkezést a sakkszövetség biz-

tosította. Mi nem is bírtuk volna mindezt finanszírozni, többen támogattak, mint dr.
Szalay László haraszti és Kreisz László
taksonyi polgármesterek, a Pongrácz György
vezette dunaharaszti Mûvelõdési, Ifjúsági és
Sport Bizottság, valamint a Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület.
– Hogyan sikerült a világbajnoki szereplés?
– 6 pontot terveztünk, ebbõl 5,5-öt sikerült begyûjteni, így a 124-bõl a hatvanadik helyen végeztünk. A szoros versenyt az bizonyítja, hogy
ha Norbi nyer az utolsó partiban, bent van az elsõ harminc között. Nyerésre állt, de jobban izgult a kelleténél, és így egy taktikai hibát követõen elvesztette a játszmát.
– Hogyan értékelik az eredményt?
– Elégedettek vagyunk, hiszen nemzetközi versenyen Norbival még nem szerepeltünk. Az ellenfelek között itt
már több tapasztalt gyermek is
részt vett, akik
akár 3-4 órás partikat is játszanak.
A mi játékosunknak ez szokatlan
volt, hamarabb
elfáradt, pedig tudása alapján akár
2-2,5 ponttal is
többet szerezhetett volna. De a
nemzetközi porondon egy újoncversenyzõ számára ez is elismerésre méltó eredmény. Összességében a kiutazás nagyon hasznos volt, sok tapasztalatra tettünk szert, amit kamatoztatni tudunk majd a további felkészülésben, és ami remélhetõleg újabb
sikereket eredményez.
– Milyen jövõ áll a tehetséges fiatalok elõtt?
– Komoly versenyeken indítjuk õket, hogy ezeken edzõdjenek. Több fiatal indul és mérettetik
meg a megyei bajnokságban, négy versenyzõnket pedig a Budapesti Regionális Sakkiskolába
neveztük be. Ennek költségeit a szakosztály biztosítja, megalapozva a helyi sakk-utánpótlást.
Tartozunk ezzel a DMTK 90 éves, és a haraszti
sakk 77 éves múltjának.
Gáll Sándor

Kökény Norbert Taksonyban él szüleivel, másodikos a helyi általános
iskolában. Két éve sakkozik rendszeresen, ekkor vitték el szülei
Schubert Gyula taksonyi szakkörére. Azóta a DMTK versenyzõje.
Elmondása szerint gyakran nézte édesapja sakkcsatáit a
számítógéppel, így lesve el a játék fortélyait. Bevallása szerint mára a
papának már csak kevés esélye van vele szemben a gyõzelemre. Az
iskolában a jó tanulók közé tartozik, kedvence a matematika. Gyengéje
a nyelvtan, de az utóbbi idõben ebbõl a tárgyból is jönnek a csillagos
ötösök. Egy öccse van, aki szintén sportol a DMTK birkózó
szakosztályában. Az új fogásokat Norberten próbálja ki, ezzel is
biztosítva bátyja fizikai állóképességét, ami a szellemi sportban is
elengedhetetlen. Norbert nagy sakkozó szeretne lenni, és nagyon büszke arra, hogy a DMTK
90 éves ünnepi közgyûlésén mint legfiatalabb sporttárs, a szakosztály veteránja, egykori
legendás sakkozója, Weidinger Lénárd mellett foglalhatott helyet.
A csendes, tisztelettudó versenyzõ figyelemmel hallgatta mesterének beszámolóját. Szeme
azonban akkor csillant fel igazán, amikor elõkerültek a sakkfigurák. Pillanatokon belül az
asztalnál termett, s a begyakorolt megnyitással kezdetét vette az aznapi felkészülés.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2010. november 15-én megtartott ülése
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelenteket és
a televízió nézõit.
Külsõ bizottsági tagok eskütétele után Pékó Zoltán képviselõ,
a Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és -ellenõrzõ Bizottság elnöke ismertette, hogy minden képviselõ határidõben leadta a vagyonnyilatkozatát, így maradéktalanul eleget tett a kötelezettségének.
Hajdu Zsolt képviselõ tájékoztatást nyújtott a Bursa Hungarica
felsõoktatási ösztöndíjpályázatról. 43 pályázat érkezett, ebbõl 36ot tudott támogatni az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság.
A pályázók is hamarosan megkapják a döntésrõl szóló értesítéseket. Ez 10 hónapon keresztül havi 3000–10 000 Ft közötti öszszegeket jelent a támogatottaknak.
Ezt követõen dr. Szalay László polgármester ismertette a két
ülés között eltelt idõszakban történteket:
– Elkészült a szigeti lejáró és a járdák az alábbi helyeken: Dózsa
György út, Pál László utca, Mese Óvoda mellett, Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskolánál.
– Elkészült a Hókony gréderezése.
– A Paradicsom-szigetre vezetõ út kátyúzása megtörtént.
– Megépült a Kós Károly utcai átjáró.
– 160 fa került elültetésre a Fõ út felújított szakaszán.
– A pályázati pénzbõl megépült 5 utca (Árpád, Báthori, Gyóni,
Kazinczy, Wesselényi) mentén 111 fa lett elültetve.
– A Hõsök terére, a Baktay térre, a Kegyeleti Parkba, valamint a
Templomkertbe 6000 db kétnyári növény (árvácska és tulipán
hagyma) került elültetésre.
Aktuális uniós pályázatok:
– 23 belterületi utca megépítése: a záró kifizetés 2010. szeptember 20-án megtörtént (72 820 936 Ft);
– Mese Óvoda bõvítése és eszközellátása: a szerzõdés módosítás után módosított kifizetési kérelmet nyújtottunk be
78 079 700 Ft értékben.
– TÁMOP: eddig összesen 8 531 016 Ft-ot utaltak át Önkormányzatunknak, a jövõben még kb. 50 000 000 Ft kifizetése
várható.
– 5 utca megépítése: áfaelõlegre eddig 16 995 609 Ft-ot utaltak.
– Fõ úti pályázat elszámolása még folyamatban van.
– A Granárium kivitelezési szerzõdésében 7 500 000 Ft-os garancia alap lett meghatározva, melyet a kivitelezõ önkéntes nyilatkozata alapján +10 000 000 Ft-tal megemelt.
– 15 db köztéri szemétgyûjtõ kihelyezése megtörtént a Fõ útra
és a Sport-szigetre.
– A Tulipán téren megrongált pad javítása megtörtént.

Napirendi pontok
1. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete SZMSZének módosítása
Az SZMSZ módosítására azért került sor, mert az új Képviselõtestületnek el kellett fogadni a bizottságok feladat- és hatáskörét, valamint a képviselõk tiszteletdíját.
2. Döntés közbeszerzési eljárás eredményérõl és ütemterv
módosítás.
A jelen eljárás a „Különféle bútorok beszerzése Dunaharaszti
Laffert kúria részére” címû közbeszerzési eljárás volt, mely hirdetmény közzététele nélkül induló nemzeti rezsim szerinti, egyszerû közbeszerzési eljárás.
Az ajánlattételi határidõ lejártáig 3 cég nyújtott be ajánlatot:
– HOR Zrt.
– Mahagóni Belsõépítészeti és Faipari Kft.
– Fa-Zon Bútor Kft.
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két részre kellett ajánlatokat benyújtani, azonban a hiánypótlásokra tekintettel 2010. november 22-i rendkívüli ülésen döntött a
testület. Az eljárás nyertesének az 1. részre vonatkozóan
4 813 293 Ft nettó ajánlati áron a HOR Zrt.-t (1074 Budapest,
Alsóerdõsor u. 32.) jelölte meg.
A 2. részre vonatkozóan az eljárás nyertesének 8 513 940 Ft nettó ajánlati áron a Fa-Zon Bútor Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Fõ
út 26.) jelölte meg.
Továbbá a Képviselõ-testület módosította a közbeszerzési ütemtervét. A városi élelmezéshez kapcsolódó nyersanyag beszerzése közbeszerzési eljárás becsült összegét az élelmiszer-alapanyagok árának, illetve az étkeztetett létszám emelkedése miatt
96 000 000 forint + áfa összegben állapította meg.
3. Csapadékvíz elvezetési feladatok megvalósítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete különbözõ
csapadékvíz elvezetési feladatok megvalósítását hagyta jóvá 20
288 eFt összegben.
4. A 2011. évi belsõ ellenõrzési ütemterv meghatározása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a 2011.
évi belsõ ellenõrzési ütemtervet, oly módon, hogy a határozat a
Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás elfogadó határozatának megküldését követõen lép hatályba.
A 2011. évre a Képviselõ-testület a belsõ ellenõrzési ütemtervet
az alábbiak szerint határozta meg:
1.) Az Önkormányzat által fenntartott Hunyadi János Általános Iskola mûködésének ellenõrzése OKÉV szakértõ bevonásával.
2.) Az Önkormányzat által fenntartott Mese Óvoda mûködésének
ellenõrzése OKÉV szakértõ bevonásával.
3.) A Dunaharaszti Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal, a Dunaharaszti Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, a Dunaharaszti Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal és a Dunaharaszti
Német Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttmûködési
megállapodás és kapcsolódóan a gazdálkodás ellenõrzése.
4.) Az Önkormányzat által elnyert Európai Uniós pályázatok felhasználásának ellenõrzése.
5.) Egyéb kötött felhasználású normatívák ellenõrzése.
5. Dunaharaszti Lengyel és Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete – a 2010. évi
költségvetés általános tartaléka terhére – a Dunaharaszti Lengyel Kisebbségi Önkormányzat részére 135 000 Ft támogatást
nyújtott a Kisebbségi Önkormányzat által rendezendõ „Lengyel
Karácsony” kiadásainak megtérítéséhez. A 2010. évi többlet-támogatás összegét a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében zárolni szükséges.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete – a 2010. évi
költségvetés általános tartaléka terhére – a Dunaharaszti Német
Kisebbségi Önkormányzat részére 2 100 000 Ft támogatást nyújtott a Kisebbségi Önkormányzat által bemutatott lejárt tartozások
és egyéb kötelezettség vállalások fedezetére. A 2010. évi többlet-támogatás összegét a Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésében zárolni szükséges.
6. Bérleti díj módosítás
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint a DV
Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. alapítója és tulajdonosa,
2011. január 1-tõl határozatlan idõre, a Hétszínvirág Óvoda füvesített területeinek (kb. 5000 m2) nyírását és a keletkezõ nyesedék
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elszállítását, a DV Kft. (az Óvoda tulajdonosa) feladatkörébe utalta. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat úgy biztosítja, hogy hozzájárul az Óvoda bérleti díjának
havi nettó 50 000 Ft-tal történõ emeléséhez 2011. január 1-tõl.
7. A Bárka Alapítvány Kuratórium Elnökének kérelme
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Bárka Alapítvány hitelfelvételéhez önkormányzati garanciát vállalt.
8. MÁV Alsó 6227. hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a város Szabályozási Tervével és Helyi Építési Szabályzatával összhangban a
Dunaharaszti 6227 hrsz.-ú ingatlant belterületbe csatolta azzal,
hogy az ingatlantulajdonos viseli a belterületbe csatolással felmerülõ valamennyi költséget, továbbá az ingatlana két végébõl a szabályozási vonalakkal megadott területeket közterületek bõvítése
céljából térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába átadja.

9. A Dunaharaszti közoktatási intézmények 2010. évi beszámolói
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a
dunaharaszti közoktatási intézmények 2010/2011-es tanév kezdésekor esedékes éves beszámolóit.
10. Beszámoló a folyamatban lévõ peres ügyekrõl
A peres ügyekrõl szóló beszámolóval a Képviselõ-testület egyetértett.
11. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
A határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval a Képviselõtestület egyetértett.
Az SZMSZ szerint a Képviselõ-testület jegyzõkönyv hitelesítõket
választott: Ottaváné Barna Évát és a Horváth Jenõt.

Tájékoztató az M0 körgyûrû Dunaharaszti szakaszának építésérõl
Az M0 körgyûrû déli irányban újabb forgalmi sávokkal bõvül. Az építés 2010 õszén kezdõdött, a befejezési határidõ 2012. június 30.
A pályabõvítés során a meglevõ hidak mellé
újakat kell építeni a Soroksári-Dunaág, az
510. sz. fõút (Soroksári út), a HÉV-pályatest,
valamint a MÁV-vasútvonal fölé.
A körgyûrû építéséhez szükséges anyagok,
gépek szállítása Budapest (Soroksár), illetve
Dunaharaszti felõl történik.
Az útvonalakat az M0 déli ág II. Konzorcium,
mint kivitelezõ Önkormányzatunkkal egyeztette. Az útvonal kijelölés legfontosabb szempontja volt, hogy az útvonal a mûszaki alkalmassága (magassági korlátozás, legkisebb
fordulási sugár, teherbírás) mellett a szállítások a lakóterületeket a lehetõ legkevésbé zavarják. Természetesen a körgyûrû építése a

városunkat érintõ teherforgalom nélkül nem
valósítható meg.
A Soroksári-Dunaágra a kivitelezés idejére
ideiglenes bárkahíd épül, ennek elkészülte
után a föld, töltõanyag nagy mennyiségû szállításait ezen keresztül végzik, így jelentõsen
csökken Dunaharaszti 7,5 t feletti forgalma.
Az FTV Geotechnikai, Geodéziai és Környezetvédelmi Zrt. az M0 déli ág II. Konzorcium (az M0 kivitelezõje) megbízásából a
szállítással érintett útvonalak tengelyétõl 25
m-en belül álló lakóépületek állapotfelmérését végzi.
Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat,
hogy csak az értesítõn felsorolt munkatársak
valamelyikét (Berki Gergõ, Égerfai Gábor,
Nátly János, Homonnay Zsombor, Nagy László, Bácsi András, Varga Tamás, Dünkel József,

Bezdán Endre) engedjék be ingatlanaikba.
Szükségtelen rémeket látnunk, mivel mûszaki szempontból kicsi a valószínûsége, hogy a
szállítás bárkinek kárt okozhasson. Az elõzetes állapotfelmérés az esetleges káresemény
bizonyításához szükséges, így aki a felmérést
nem teszi lehetõvé, elveszíti a kára érvényesítésének jogát. A szállítást végzõ cég másrészt a saját védelmére készítteti az állapotfelmérést, hogy az épületek meglevõ hibáit utólag senki se minõsíthesse a szállításból eredõ
kárának.
Kérjük türelmüket és együttmûködõ megértésüket, hogy az M0 bõvítés zavartalanul megépülhessen.
Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Iroda

KSH – reprezentatív mezõgazdasági összeírás
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a
288/2009. (XII. 15.) korm. rendelet alapján 2010. december 1. és 15. között reprezentatív mezõgazdasági összeírást
hajt végre.
Az EU valamennyi tagországa számára
kötelezõ összeírást az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK és az
543/2009/EK rendelete írja elõ.
Az összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezõgazdaság szerkezetében be-

következett változásokat, illetve pontos
és hiteles képet adjon a hazai gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók részére.
A feladat közvetlen megszervezését és
az adatfelvétel végrehajtásának irányítását az egész ország területére kiterjedõ
illetékességgel a KSH Szegedi Igazgatósága látja el.
Az összeírást a KSH reprezentatív adatfelvétel keretében hajtja végre. A kijelölt

mintakörzetek az ország 1125 települését
érintik (Dunaharaszti is ezen 1125 település között van), ahol az összeírónak a
rendelkezésére bocsátott „Cím- és ellenõrzõ lajstrom”-on szereplõ címeket kell
felkeresnie. Az összeírást a KSH Szegedi Igazgatósága által kiadott – pecséttel
és aláírással ellátott – igazolvánnyal rendelkezõ számlálóbiztosok végzik.
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

Kisebbségi közmeghallgatások
Dunaharaszti Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
Közmeghallgatás
2010. december 7-e, 16 óra
Helyszín: Dunaharaszti Dózsa Gy. út 26. iroda

Dunaharaszti Német Kisebbségi Önkormányzat
Közmeghallgatás
2010. december 14-e, 18 óra
Helyszín: Dunaharaszti, Fõ út 61. iroda

Dunaharaszti Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Közmeghallgatás
2010. december 14-e, 17 óra
Helyszín: Dunaharaszti, Zöldfa u. 16. Nyugdíjas Klub

Dunaharaszti Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Közmeghallgatás
2010. december 16-a, 18 óra
Helyszín: Dunaharaszti Táncsics M.u. 2., József Attila Mûv. Ház
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Újra Bécsben

November 11. Szent Márton ünnepe

Nyílt hét a felsõ tagozaton

Iskolánkban évek óta hagyomány az õszi
osztrák kirándulás.
Idén november 2-án újra Bécsbe látogattunk. 35 diák várta izgatottan az indulás
pillanatát.
4 órás utazás után érkeztünk elsõ állomásunkra, a Bécs külvárosában található

„Jó urunk, Márton, hadd vigadjunk egy kicsit;
Tiszteletedre és akaratod szerint,
Legyen bor kupáinkban, sok lúd az asztalon
Sütött, fõzött ludak, de egy egész halom.”

Iskolai hagyomány, hogy az év folyamán
minden osztály nyílt órára várja az érdeklõdõ szülõket, ezzel is biztosítva a lehetõséget, hogy a családok betekintést nyerhessenek a hétköznapok iskolai munkájába.
November közepén fogadtuk a felsõ tagozatos diákok szüleit.
A következõ órák voltak látogathatóak:

Heindl Csokoládémúzeumba. Elõször egy
rövidfilmet tekinthettünk meg a csokoládékészítés rejtelmeirõl és történetérõl, majd
a múzeumi részben megnézhettük a gyártás során használt eszközöket, alapanyagokat, a gyár termékeit és egyéb különlegességeket, pl. csokiszökõkutakat.
Az emeleten bepillantást nyertünk a gyártás folyamatába és végül kóstolhattunk frissen készült édességeket. Látogatásunk a
múzeum boltjában vásárlással zárult.
Következõ állomásunk a Schönbrunni
kastély volt, ahol betekintést nyerhettünk
a császári pár – Ferenc József és Erzsébet királyné – reprezentációs termeibe és
magánlakosztályaiba.

A 22 termen keresztül vezetõ sétánk során magyar nyelvû audioguide segítségével mindenki megismerkedhetett a császári család mindennapi életével.
Mivel az idõjárás is kegyes volt hozzánk,
sétát tettünk a kastély hatalmas parkjában, ahol számos látványosság várja a látogatókat, mint pl. a Gloriette, a Pálmaház, a Labirintus és a Trónörökös kertje.
Az egész napos program után új élményekkel gazdagodva, de fáradtan értünk
haza.
Köszönet illeti idegenvezetõnket, a csoportot kísérõ szülõket és tanárokat.

Hosszú évek hagyománya, hogy iskolánk
a város északi részén lakó diákokat, családokat ünneplésre invitálja ezen a napon.
Ebben az évben az idõjárás kegyes volt
hozzánk, nem szorultunk be az iskola falai közé.
Megemlékeztünk a korai középkor kariz-

matikus emberérõl, akit szent István királyunk annak idején Magyarország védõszentjének is választott.
Köszönjük a mûsort a 7. b osztályos diákoknak és Komáromi Katalin tanárnõnek.
Az õszi alkonyatban sok száz világító mécsessel indultunk sétánkra, tisztelegve annak a hagyománynak, mely 1886-ban
Düsseldorf városában honosult meg. Ekkor Szent Márton megszemélyesítõje átlovagolt a városon, a gyerekek énekszóval, lámpásokkal kísérték õt.
Ismét sikerült életre kelteni ennek a régi
szokásnak a hangulatát.
A lovas Márton újra eljött közénk, hogy vezesse népes táborunkat.
Igazi közösségformáló esemény lett az
évek során iskolánk életében ez az ünnep.
Köszönjük Krecskó Károly és ifjabb Rónai
János önzetlen segítségét, a rendõrség
munkatársainak, hogy biztosították az utat,
a szülõi közösségnek pedig a finom szeretet vendégséget.
Zimmermann Anna
igazgató

5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. a
7. b
8. a
8. b

matematika
törénelem
egészségtan
történelem
földrajz
fizika
matematika
kémia
magyar nyelvtan

Köszönöm a kollégáknak, hogy bepillantást engedtek abba a sokszínû és tartalmas munkába, amit naponta végeznek; a
diákoknak az együttmûködést, a szülõknek az érdeklõdést.
Az alsós szülõket majd a tavasszal várjuk
nagy szeretettel!
Zimmermann Anna
igazgató

Szakmai fórum
November 12-én a Kistérségi Szakmai
Nap keretein belül iskolánk ebben az évben a nyelvtanításban igyekezett segítséget nyújtani.
Némethné Hunya Gabriella angoltanárunk Módszertani ötletbörze címmel hirdetett meg foglalkozást.
Az érdeklõdõk nem hagyományos értelemben vett tanórát láthattak, hanem sokszínû kínálatot kaptak, melynek segítségével a nyelvoktatás érdekessé, hatékonnyá tehetõ.
Ötleteket kaptunk az interaktív tábla alkalmazásához, a mondatképzéshez, a szabad asszociáció fejlesztéséhez, a hallás
utáni értés gyakoroltatásához, a csoportmunkához.
Jutott még idõ a lexika gyakoroltatására és
a karácsonyi ünnepkör elõkészítésére is.
Kiemelt szerepet játszott a kreativitás, a
koncentráció, a figyelem erõsítése, a kommunikációs készség fejlesztése, a bevésés fontossága.
Bízom benne, hogy a résztvevõk hasznosítani tudják munkájuk során a jobbnál
jobb ötleteket.
Köszönjük, hogy a tanárnõ beavatott bennünket rendkívül gazdag módszertani kultúrájába és köszönjük a 7. a osztály diákjainak az aktív közremûködést.
Zimmermann Anna
igazgató

Zsédel Andrea
szervezõ tanár
12

Cziglerné Kolozsváry Irén
Weinber Róbertné
Vásárhelyi Gabriella
Weinber Róbertné
Kovácsné Tarr Kornélia
Lugmayer Györgyné
Lugmayer Györgyné
Vásárhelyi Gabriella
Mirkovicsné Varga Erzsébet
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Játékos sportvetélkedõ

Nyelvi Napok

A tavalyi tanévben új versenysorozatot indított útjára iskolánk november végén, mely
reményeink szerint hagyomány lesz évrõl
évre. Játékos sportvetélkedõ keretein belül

mérhették össze ügyességüket és rátermettségüket az alsó tagozatos kisdiákok,
akik egy gyönyörû vándorserlegért küzdöttek meg egymással, melyet egy éven át
õrizhetnek a gyõztes osztályok.

Október utolsó hetében nyelvi délutánokat
rendeztünk az iskolában.
A programokon iskolánk tanulói vehettek
részt délutánonként. Akik nem csak hallgatóként, illetve nézõként szerették volna
délutánjaikat eltölteni, azoknak alaposan
fel kellett készülni.

Szeretnénk ebbõl hagyományt teremteni,
ezért évente megrendezzük ezt a versenyt. Szívbõl reméljük, hogy városunk
másik két iskolája is elfogadja meghívásunkat, ezzel szavalóversenyünk valóban
városivá válik.
Kiskun Farkas László egyik legszebb versével szeretnék elköszönni, abban bízva,
hogy ez sokakat meggyõz arról, hogy költészete figyelemre méltó, megõrzendõ értékünk.
Széplakiné Halmai Rita
Munkaközösség-vezetõ

Kiskun Farkas László: Tegnapi ének

Az idei tanévben november 23-án rendeztük meg az alsós gyerekek közötti küzdelmet. Óriási odaadással, lelkesedéssel álltak fel a csapatok a küzdõtérre. Mielõtt a
küzdelem megkezdõdött volna, egy közös
bemelegítés erejéig mindenkit mozgásra
csábítottunk. Szurkolók, versenyzõk és a
tanítók egyszerre tornáztak. A kicsi elsõsök
több feladat végrehajtásában is ügyesebbek voltak, mint másodikos társaik, méltó
ellenfeleknek bizonyultak. A harmadik-negyedik évfolyamon már a versenyzõk rutinosan, okosan végeztük el a néha nehezebb, néha összetettebb feladatokat is.
A jó hangulatú, vidám versengés eredménye a következõ lett a meghirdetett 2 kategóriában:
I. kategória (1–2. oszt.):
1. helyezett 2. a
2. helyezett 1. b
3. helyezett 2. b
4. helyezett 1. a
II.
1.
2.
3.
4.
5.

kategória (3–4. oszt.):
helyezett 4. b
helyezett 4. c
helyezett 4. a
helyezett 3. b
helyezett 3. a

A helyezésekhez gratulálunk az osztályoknak! Visszavágó jövõre!
Kovács Gáborné
Dunaharaszti Hírek – december

Hírességekrõl tartottak elõadásokat a
gyerekek az angol királyi családtól kezdve Michael Schumacheren át egészen a
Queen együttesig és még sorolhatnánk.
Szép- és helyesíró versenyen összemérhették tudásukat. Meséltek országokról,
városokról, és persze felelevenítettük a
Halloween ünnepi szokásokról tanultakat
rejtvényekkel és interaktív játékokkal. Az
alsósok számára külön szerveztünk programot: õk töklámpást készítettek, és az erdõ állatairól tanultak játékos formában.
Nyelvtanárok

Szavalóverseny
Kiskun Farkas László emlékére
Iskolánk november 16-án szavalóversenyt
rendezett Kiskun Farkas László emlékére,
alsós tanulók számára.
A tanár-költõ életének nagy részét városunkban élte le. A Baktay Ervin Gimnázium magyartanára volt.
Gyermekversei csak elszórtan, tankönyvek
némelyikében, folyóiratokban itt-ott lelhetõk
fel, de sajnos nem jelentek meg összegyûjtött formában. Ezért különösen örültünk annak, hogy a költõ két felnõtt korú gyermeke,
Dália és Zéta rendelkezésünkre bocsátotta
a kézirat formájában megõrzött verseket.
Igazi, gyermekekhez szóló költeményei néha komoly nyelvtörõként tették próbára a kis
szavalókat. Farkas Dália és Zéta a versenyünket is megtisztelték jelenlétükkel, meghatódva hallgatták édesapjuk verseit.

Tegnapi dal, gyászének, zsoltár.
Te énekelted, ez te voltál.
Dicsértél percet s káromoltál,
Hogy szebb legyen a lesz a voltnál.
S én veled együtt énekeltem,
hogy lehetõ a lehetetlen,
bár élve örökké jelenben
az ember napról napra retten.
Hiszem: kell e tegnapi ének
házául a holnap hitének.
Öleljen, üssön értem, érted,
s legyen kicsit könnyebb az élet!

Tolerancia-hét a Rákócziban
2010. október 11–15.
„Csendet tanultam a beszédesektõl,
toleranciát a türelmetlenektõl,
kedvességet a durváktól.”
(Khalil Gibran)
A tolerancia-hét szervezésének ötletadója
Zsigmond Károly igazgató úr volt, aki a Nem
adom fel Alapítvány tavalyi sikeres koncertjéhez kapcsolva indította el ezt a rendkívül
tartalmas, tanulságos, ugyanakkor élménydús programsorozatot.
Házigazdáink a 6. évfolyamos tanulók voltak, akik a megnyitóra rövid mûsorral segítették társaikat a ráhangolódásban, majd
egész héten ragyogóan helytálltak, mint
vendégvárok és vendéglátók.
A tolerancia szó eredeti jelentése türelem,
de szerepelnek korábbi jelentései között az
elviselés, megtûrés, bírni, kibírni szavak is.
Tolerancia-hetünket nem ez utóbbi jelenté-
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szegezte Zsigmond Károly igazgató úr a belõle kiváltott érzéseket.
A gyerekek oldaláról pedig: figyelem, meglepõdés, rácsodálkozás, izgalom, elgondolkodás, együttmûködés, ELFOGADÁS és
folytathatnám a sort, de ehelyett – zárszóként – tanulóink fogalmazásaiból nyújtok át
egy csokrot mint a leghitelesebb összefoglalót:
sek jellemezték, de valóban tanultunk türelmet és gyûjtöttünk olyan tapasztalatokat,
melyek a másság megértését és elfogadását segítették.
E hét indítását komoly elõkészítõ munka
elõzte meg, az osztályfõnökök egy-egy osztályfõnöki órán készítették fel a gyerekeket
a szokatlan élmények befogadására, ill. a 6.
osztályosoknak Voith Petra, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség munkatársa tartott
2-2 rendkívül elgondolkodtató, képi anyaggal is erõsített interaktív órát.
Ízelítõ a látottakból, hallottakból:
– Vendégeink voltak a Bárka Alapítvány lakói, akiknek képeibõl kiállítást rendeztünk
a könyvtárban, melyet Lehel Endre alpolgármester úr nyitott meg, egyéb munkáikból pedig az aulában lehetett vásárolni
egész héten.
– A bejáratnál rajzszakos kollégánk plakátja
fogadta az érkezõket, melyet a vendégek
és a vendéglátók egyaránt aláírtak, s ennek kicsinyített mása lett az az emléklap,
mellyel a vendégeinknek és a legaktívabb
diákoknak kedveskedtünk a hét végén.
– A „jelnyelvi órákon” diák és tanár egyaránt
nagy igyekezettel „jelelt” együtt a Siketek
és Nagyothallók Országos Szövetségétõl
érkezett elõadókkal, akik – tolmácsaik segítségével – nem gyõztek válaszolni a váratlan, érdekes kérdések sorára.
– A Láthatatlan kiállításon résztvevõk izgalmas (talán) életre szóló élményekrõl számoltak be tanáraiknak és társaiknak.
A fogyatékosokat segítõ eszközök bemutatóján nem csupán a fehér bot, a manuális
eszközök, de már a számítógép is nagy szerepet kapott a Fogyatékosok Esélyegyenlõségéért Közhasznú alapítvány képviselõinek irányításával.
– Az utolsó nap ülõ röplabdája és a Nem
adom fel együttes záró koncertje méltó befejezése volt a hétnek.
– Ugyanezen a napon a Hospice Alapítványtól érkezõ vendégeink a „Méltóság
mezejére” is elvezettek bennünket: 6-os
tanulóink 100 virághagymát szívformában
ültettek el az iskola udvarán, melyek ha
szárba szöknek, nem az elmúlásra, hanem a beteg emberek iránti nyitottságra
és toleranciára emlékeztetnek.
Ezeknek a napoknak a hangulatát, ízét nem
lehet szavakkal felidézni. Meghatározó eleme volt a fogyatékos emberek végtelen türelme, derûje, életszeretetük, nyitottságuk
és kreativitásuk. Mindarról, amit általuk tapasztalhattunk meg, csak a legõszintébb
tisztelettel beszélhetünk.
„Azáltal, hogy ezeken a programokon részt
vettünk, mindannyian jobbak lettünk” – ösz14

5. osztályos tanulók gondolatai:
„… fáj a lába. Nem csúfolom, segítek neki
felmenni a lépcsõn. Attól, hogy eltört a lába,
még ugyanúgy a barátnõje vagyok.” (Szemõk Barbara)
„A tolerancia-hetet nagyon szeretem, mivel
szeretek másokon segíteni.” (Wallner Anita)
„Ha tudnék, segítenék nekik azzal, hogy segítek megismertetni velük a világot, hogy õk
is megismerjék azt, és így ne maradjanak le
semmirõl.” (Korsós Fruzsina)
„A tolerancia számomra egy ünnep, mert a
beteg, fogyatékos embereknek szerzünk
örömet.” (László Tímea)

sem szereted, ha a válladra támaszkodnak!
– Szerencsés, ha akadálymentes helyre hívod meg mozgássérült barátodat (pl. van
rámpa, lift, megfelelõ mosdó)!
Siketekkel:
– Ha beszélni szeretnél vele, ne kiabálj, hanem artikulálj!
– Ha látod, hogy kezükkel beszélgetnek, ez
azt jelenti, hogy jelelnek!
– A hallókészülék olyan nekik, mint neked a
füled, segít, hogy jobban megértsék a beszédet!
– Ha a buszon szólsz és nem áll arrébb,
elég, ha megérinted a vállát, és érteni fogja mi a szándékod!
– Ne csodálkozz, hogy õk nem a szemedet
nézik, hanem a szádat, ez segíti õket a
megértésben. Ezért, ha beszélsz velük, figyelj arra, hogy lássák az arcodat!
– Küldhetsz nekik üzenetet faxon, levélben,
sms-ben, számítógépes rendszeren, email formájában, vagy kérj jelnyelvi tolmácsot!

„A tolerancia mások elfogadása: pl.: siketek,
vakok, szellemi fogyatékosok. Ugyanolyan
életet élnek, mint mi, csak kicsit máshogy.”
(Weinber Luca Sára)
„Velem nagyon sokan, többek között az osztálytársaim toleránsak voltak.” (Tymofeev
Amarillisz)
„Ha a tolerancia nem létezne, a világ rossz
lenne.” (Szuhay Márk)
„Szerintem a siketek élete nagyon nehéz,
sok problémával kell szembenézniük, de
mégis õk elégedettek az életükkel – akárhány ilyan problémával küzdõ embert láttam
már, mindegyik arcán boldog mosolyt véltem
felfedezni, a szemük csillogott a vidámságtól és az életerõtõl. Hogy hogy csinálják?
Nem tudom. De az biztos, hogy szellemileg
és kitartásilag talán õk a legerõsebbek, csak
úgy, mint a többi fogyatékossággal küzdõ
sorstársuk. Sosem adják fel, számukra minden nap egy küzdelem. És talán ez teszi
ilyen erõssé õket.” (Papp Tiffany)
Hogyan viselkedjünk sérült barátainkkal?
Till Mariann 8. a osztályos tanuló tanácsai
Mozgássérültekkel:
– Kérdezd meg, hogy kell irányítani a kerekesszéket!
– Figyelmesen hallgasd végig a kerekesszékben ülõ kívánságát, ne siettesd!
– Ne hintáztasd a kerekesszéket, az nem
babakocsi!
– Ha egy harmadik személlyel beszélgetsz,
ne told a kerekesszékben ülõt látótéren kívülre!
– Ne told a kerekesszéket túl gyorsan!
– Ne végezz hirtelen irányváltoztatást!
– Ne támaszkodj a kerekesszékre, hisz Te

Vakokkal:
– Utcán ne húzd magad után, hanem kínáld
fel a karod, õ majd beléd karol és érzi,
hogy merre mozduljon általad!
– Ha válaszod csak egy grimasz vagy bólintás lenne, akkor is mondj valamit!
– Ha valamit elé teszel, írd le szavakkal is!
– A vakok ragyogóan esznek késsel, villával. Ha ételt teszel eléjük a tányérban, az
óra számlapja szerint mondd el, mi hol
van. 7-nél az uborka, 4-nél a rántott hús,
9-11-ig a rizs!
– Ha többen beszélgetnek, szólítsd nevén,
akihez beszélsz. Ha látót szólítasz meg
ebben a társaságban, õt is szólítsd nevén,
így nem rekeszted ki a vakot sem a társalgásból, hisz tudja, hogy kihez szóltál!
– A vakok – ugyanúgy, ahogy te is – szeretik a TV mûsorokat. De mehettek akár moziba, színházba. Te majd segítesz neki!
Most már nagyon sok helyen figyelnek arra,
hogy segítsék a sérülteket. Például szinte
már minden épületnél van rámpa a mozgássérültek segítésére. A gyógyszereket és
egyre több mindent vakírással is ellátnak.
Nagyon sok tolmács is segíti a siketeket,
hogy minél több emberrel tudjanak kommunikálni.
Te is segítsd a sérülteket azzal, hogy támogatod õket, nem fordulsz el tõlük! Légy a segítségükre! Hisz õk is ugyanolyan emberek,
mint bárki más.
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Erkel-hét a Hunyadiban
2010. nov. 7-én ünnepeltük Erkel Ferenc születésének 200. évfordulóját. Iskolánk egy teljes hetet szentelt a megemlékezésnek. Minden nap iskolarádión
keresztül 10 perces ismeretterjesztõ
méltatás hangzott el a zeneszerzõrõl,
melyet mûveibõl bejátszott részletekkel
tarkítottunk.
A hetet Erkel-totó zárta, melyet minden
osztály közösen töltött ki, a hallottak alap-

2010. novemberi újszülöttek
ABONYI-TÓTH KOLOS
CSERNYAVA ÁGNES
DULLÓ BENCE
KALTENECKER BARNA
KALTENECKER TAMÁS
KARÁCSONY MÁRTON
KISS DZSENNIFER
KURUCZ MIHÁLY BENCE
LIPKA GERGELY OLIVÉR
MIHÁLY ZSOLT
POTOCZKY MARCELL
SZEKERES JÁZMIN
TAPODI DÓRA ZELMA
TARSOLY PÉTER
TILLY ROZI
TÓTH JENÕ DÁNIEL
VARGA MÁTÉ
VÁRAI BALÁZS
ZÁMBÓ VIKTOR
ZELENÁK MARCELL
LADÁNYI AMIRA
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11. 25.
11. 21.
11. 20.
11. 25.
11. 25.
11. 29.
11. 09.
11. 18.
11. 01.
11. 06.
11. 26.
11. 01.
11. 23.
11. 29.
11. 27.
11. 04.
11. 09.
11. 22.
11. 02.
11. 30.
07. 11.

ján és a folyosóra kitett ismeretterjesztõ
anyagok alapján.
A hét folyamán a szünetekben mágneses
táblán puzzle-t lehetett összerakni, melyen Erkel életéhez kapcsolódó képek jöttek ki megfejtésként. Nagyon sok tanuló,
még a nagyobbak 7–8. osztályos tanulók
is kipróbálták ügyességüket.
A hét során az énekórákon is Erkel mûveibõl vett részleteket hallgattunk, kiselõadásokat tartottak a tanulók, ezzel is erõsítve a hét témáját.

A hetet a Zeneiskola Mûveltségi vetélkedõje zárta. Öt diákunk képviselte iskolánkat ezen a vetélkedõn: Kiss Noémi 8.c, Pál
Kinga 8. c, Somkuti Janka 7. b, Korbeli Ferenc 7. c és Ficsór Réka 6. c osztályos tanulók. Sokat készültünk tanórán kívül is,
de megérte, hiszen II. helyezést ért el csapatunk a város iskolái között. A felkészítõ
tanárok: Molnár Zsanett, Kovácsné Mester
Ágnes és Ligeti Józsefné segítették a tanulókat a felkészülésben. Így együtt örültünk a sikeres szereplésnek.

KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÁS

BÚCSÚZUNK

Annak érdekében, hogy a karácsonyi készülõdés
ideje valóban nyugodt legyen, kérjük fogadja meg
a Pest Megyei Bûnmegelõzési Osztály tanácsait!
A bevásárló központok parkolóiban lévõ gépkocsik utasterében hagyott csomagok, táskát,
azonnal felkeltik a rossz szándékú emberek figyelmét, akik ezután a gépkocsik feltörésével
könnyedén meg is szerzik a kiszemelt csomagot.
Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben
tartózkodnak!
Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belsõ
zsebeiben tartsák!
Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon,
hogy észrevétlenül senki ne nyúlhasson hozzá!
Aki kisgyermekkel megy bevásárolni, az pontosan tudja, hogy a számtalan játék és a polcokon
lévõ ajándékok óriási kihívást jelentenek a gyerkõcöknek, akik egy pillanat alatt képesek eltûnni
a szülõk szeme elõl. Míg a riadt szülõ a gyermekét keresi, akaratlanul is õrizetlenül hagyja a bevásárló kocsin a táskáját, benne talán a család
karácsonyra félretett pénzével.
A vásárlás során a kézi, illetve válltáskát soha ne
hagyja a bevásárlókocsin, azt ugyanis szinte feltûnés nélkül leemelheti bárki!
Ha mégis megtörtént a baj, forduljon a biztonsági szolgálathoz vagy a rendõrség munkatársaihoz!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván
a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya!

Fájó szívvel tudatjuk
a rokonokkal, barátokkal,
ismerõsökkel,
hogy FÖDÕ ISTVÁN
életének 65. évében
2010. november 22-én
váratlanul elhunyt.
Hamvasztás után
szûk családi körben
búcsúzunk Tõle.
Felesége, gyermekei és unokái.

2010. november hónapban
elhunytak neve és életkora
Bakó Károly
Feith Györgyné
Horváth Ferenc
Simon Jánosné
Tolnainé Frankovics Mária
Tomana Károlyné
Varga Illésné
Zombori Józsefné
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élt 66 évet
élt 80 évet
élt 76 évet
élt 86 évet
élt 59 évet
élt 78 évet
élt 75 évet
élt 91 évet
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SAJTÓFELHÍVÁS

Asztalitenisz hírek
November 2.: Kispesti versenyen
Balogh Zsolt 4. hely
November 6.: Megyei „B” CSB 6. forduló
DMTK–Újhartyán 5:13
Gyõzött: Kasler (3), dr. Gyergyai (1), Sós T. (1), Kis T. (1)
Nagyon jó, sok évet megyei I. osztályban játszó csapat nyert!
November 13.: Megyei „B” CSB 7. forduló
Vecsés II.–DMTK 5:13
Gyõzött: Kasler (4), Kis (4), Sós (3), dr. Gyergyai (1) és a Sós–Kis
páros (1)
November 20.: Megyei „B” CSB 8. forduló (edzõmérkõzés)
DMTK I.–DMTK II. 16:9
Gyõzött: Sós (4), Kis (4), Kasler (4), dr. Gyergyai (2), Török A. (2),
Radvánszki (5), Tóth (2), Landsmann (1), T. Kiss T. (1)
2010. november 15. Diákolimpia Budapest kerületi döntõ
Soroksár – Négy elsõ, egy második és két harmadik hely:
ifj. Metykó L., Takács D., Szmola D., Török A., Metykó M. és Szabó
D., Sinkovics Á. (Jelenleg már nem mindenki jár edzéseinkre!)
Városi CSB
3. forduló: Vecsés–Csabák 4:1
Gyõzött: Szertics (2), Barta Renáta (1) és a páros (1), illetve Császár (1)
4. forduló: DMTK II.–Taksony 3:2
Gyõzött: Tóth (1), Takács (1) és a páros (1), illetve T. Kiss T. (2)
5. forduló: Taksony–Nõi csapat 4:1
Gyõzött: Balogh (2), T. Kiss T. (1) és a párosok (1), illetve Török A. (1)
6. forduló: „Bé-La”–Csabák 3:2
Gyõzött: Béry L. (2), Laurán P. és a párosok (1), Kovács Cs. (1),
Császár Cs. (1)
7. forduló: Szabómester I.–Dobos VSZKI 9:7
Gyõzött: T. Kiss T. (4) és egyéniben is I.
Jelenleg részt veszünk:
Diákolimpián
Városi és régiós versenyeken
Megyei „B” csapatbajnokságban
Városi iskolák közötti CSB-t rendezünk
Igény lett januártól a DMTK II. csapatának tavaszi fordulós indítására is. A rendszeresen edzésre járók fejlõdésének a verseny biztosít csak (fejlõdést) elõrelépési lehetõséget, motivációt. A megyei
CSB déli csoportja kevés utazással erre a legjobb lehetõség!
November 18.: Diákolimpia Budapesti Kerületi Döntõ (VIII. kerület)
I. Marosi Petra (III. korcsoport)
I. Marosi Réka (IV. korcsoport)
Eddig már 6 fõ biztos Budapesti Döntõs!
Csik Miklós edzõ,
szakosztályvezetõ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelettel megköszönjük a Ruff-pékség ajándékát,
a Szent Erzsébet-kenyeret!
Ruhaosztást tartunk: január 14-én és 21-én; valamint február
4-én és 11-én (pénteki napokon) 16.30-tól 18 óráig a Fõ út 73ban (Szent István Fõplébánia).
Az érdeklõdõket szeretettel várjuk és szerény összeget elfogadunk.

Áldott karácsonyt és békés, boldog, új esztendõt kívánva
a Szent Erzsébet Karitász Csoport
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A rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen tettes megalapozottan gyanúsítható azzal, 2010. október 11-én kb. 07:30 óra
és 19:00 óra közötti idõben a Dunaharaszti Fõ úton található
HÉV állomás közelében parkoló Gabler Balázs Dunaharaszti,
Szõlõhegy u. 23. szám alatti lakos használatában álló HSG027 frsz-ú, Opel Astra típusú személygépkocsi mindkét rendszámát, leszerelés módszerével eltulajdonította.
Továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen tettes megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2010. október
21-én megjelent a Dunaharaszti, Csokonai u. 7. szám alatt
található Fleisz István, dunaharaszti lakos tulajdonában lévõ
élelmiszerboltba, és erõszakkal illetve fenyegetéssel Demeter Barbara eladót arra kényszerítette, hogy a napi bevételt
részére átadja. Az eljárás során végzett adatgyûjtés és tanúkutatás alapján megállapítást nyert, hogy az elkövetõ a bûncselekmény végrehajtása után a HSG-027 forgalmi rendszámú fehér színû régi típusú Suzuki gépkocsival menekült el a
helyszínrõl.
A bûncselekménnyel okozott kár: kb. 50 000 Ft.
Az élelmiszerbolt tulajdonosa, Fleisz István látta az elkövetõt, amint az üzletbõl kimenekül az utcára és ott beül egy fehér színû Suzuki Swift. típusú szgk. vezetõ felõli oldalára,
majd elhajt.
Fleisz István által adott személyleírás alapján grafikus bevonásával fantomkép készítésére került sor.

A Rendõrség kéri a lakosságot, hogy amennyiben a bûncselekmény elkövetésével és annak elkövetõjével kapcsolatban
érdemleges információval rendelkeznek, illetve a bûncselekményt, vagy annak elkövetõjét látták, vagy a rajzon szereplõ személyt valaki felismerni véli, akkor a 06-24/525-460-as,
illetve a 107-es segélykérõ telefonszámon vagy a Dunaharaszti Rendõrõrs 06-70-338-7465-ös telefonszámán tegyenek bejelentést.

Karácsonyi tanacsok egyedülállóknak
Sokunk környezetében élnek olyan emberek, aki magányosan, egyedül várják az ünnepeket. Mivel társ hiányában nem tudják kivel az ünnepek békés, áldott örömét megélni, érzéseiket megosztani, a karácsony
közeledtével esetükben fokozódik az öngyilkosság veszélye. Ez egy kis
odafigyeléssel, embertársi szeretettel megelõzhetõ.
Részükre a jó szó, egy kis figyelmesség, adott esetben akár csak egy
telefonhívás több lehet a legegyszerûbb karácsonyi ajándéknál is. Az
ünnepet, az életet jelentheti.
Kérjük, hogy Ön is szánjon egy percet azokra az ismerõseire, akik hasonló helyzetben vannak.
Amennyiben olyan rokona, barátja, ismerõse, szomszédja van, akinek
szüksége van egy baráti jó szóra, akinél megelõzhetõ a tragédia, a közelgõ ünnepek alkalmával mindenképpen figyeljen oda rájuk.
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya
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Kosárlabda beszámoló U11
A Haraszti Sasok kosarasai lejátszották a Kenguru Kupán a
novemberi fordulót.
Eredmények: Haraszti Sasok–Budafoki Békák 40:58
–Hartyán Kajmán 42:56

Újabb kis árvák
várnak gazdira!
Tíz kis árva – 8 hetes pulikeverékek és
10 hetes vizslajellegû, különleges színû tünemények (hamuszürke különbözõ árnyalataiban) – gazdikra várnak!

Mindkét mérkõzést elveszítettük, de hatalmas csatát vívtunk. Mindkét mérkõzést
az utolsó negyedben vesztettük el. Nagyon küzdött mindenki, kiemelkedett teljesítményével:

Kuczik Lili

Bege Máté

Szalai Ádám

Bényi Dávid
Bartáné Nagy Csilla
edzõ

Tisztelt Szerkesztõség!
Elnézést kérek a nem tolakodásnak
és okoskodásnak írt levelemmel, de a
novemberi számukban nem egészen
pontos a decemberi adózási határidõk (6. oldal bal oldal alsó keretes
cikk ) részletes adózási rend tájékoztatásuk!

2010. december 13-án hétfõn
12–18 óráig
a József Attila
Mûvelõdési Házban
véradás lesz.
„Adj vért és ments meg
három életet!”

A környezetvédelmi termékdíj ma hatályban lévõ rendeletei alapján a termékdíj megfizetése minden negyedévet követõ 20-a ami azt jelenti, hogy
2010 negyedik negyedévének díját
2011. január 20-án kell bevallani és
megfizetni is!
Téves az a megállapítás is, hogy „havi bevallók”, mert ilyen 2010. január 1.
óta nincs! Havi szintû a megállapítási
kötelezettség, de a bevallási kötelezettség csak negyedéves amit a VPOP
felé az adott bevallási idõszakot követõ 20-án kell megtenni!
Kérem szíves tájékozódásukat a megjelent írással kapcsolatban és ennek
megfelelõen módosítani a korrekt tájékoztatás érdekében!
Köszönettel:
egy dunaharaszti olvasójuk!

HELYREIGAZÍTÁS
Múlthavi számunk 10. oldalán Végh
Kálmán cikkében helytelenül Fürst Ernõ név szerepelt, amiért elnézést kérünk. A név helyesen FÜRCHT ERNÕ.

ELÍRÁS
Múlthavi számunk 3. oldalán megjelent
Délvidékiek látogatásáról szóló cikk
címében elírás történt, ezért elnézést
kérünk.

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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Kedves, szeretetre vágyó kiskutyák,
akiknek állatbarát, jólelkû gazdikat keresünk.

A fotón látható spániel-méretû, vajszínû
kutyuskát Dunaharasztiban találták állatbarátok, akik Bumer-nek nevezték el
és hozták el hozzám. Egy kávézó bejárata mellett ácsorgott, leste az embereket, várta, hogy felfigyeljenek rá, várta a
gazdiját….. de sajnos, lehet, hogy szándékosan hagyták õt el…
Nagyon kedves, játékos, szeretetre
méltó kutyus. Reménykedünk, hátha
megtalálja a régi gazdiját….vagy örökbefogadóját!

06-20-803-05-43 Enikõ
Szeretném kérni, aki tud segítsen
a nálam lévõ sok-sok kutyus
eltartásában, a kenelek, kutyaólak
beáznak, a tetõk javításában
(hullámpala), valamint a kiskutyák
oltásainak kiadásaihoz.
Nagyon szépen köszönöm
a védtelen árvák nevében is!

2010.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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Dunaharaszti kickboxosok újabb sikere
XIV. Nemzetközi Kick-Box Tököl Kupa
A nemzetközi és hazai sportéletet is érinti a világ jelenlegi válsága, de a szûkülõ lehetõségek ellenére ismét egy színvonalas
kickbox versenyt rendeztek november 13-án a Tököli Sportcsarnokban.
4 ország 31 klubjából 210 sportoló indult a végsõ gyõzelem reményében. Osztrák, lengyel, szlovák versenyzõk mellett, néhány
kivételtõl eltekintve, a teljes hazai kickbox élmezõny elindult. Versenyen kötelezõ jelleggel indult a Görögországban megrendezésre kerülõ Kick-bokx Európa-bajnokságra készülõ magyar válogatott is.
A négy páston késõ estig két szabályrendszerben folytak a küzdelmek és ezek után vehették át az érmeket és a különdíjakat a
versenyzõk.
A versenyen indult a Szigetszentmiklós–Tököl SE Dunaharaszti
szakosztályának versenyzõi.
A négy éve mûködõ szakosztály fiatal sportolói közül Kolozsvári Krisztina, Miskolczy Dávid aranyérmet szerzett, míg Kolozsvári Kinga ezüstérmes lett.
A kis haraszti csapatban még indult Vitál Dávid és Schmidt Balázs, akik Hudák Marianna edzõ elmondása szerint, a két fiatal
sportoló a veresége ellenére a küzdelemben jól helytállt és szereplésük nem okozott csalódást.
A klub vezetõedzõje Gnyálin István is elégedett volt a Dunaharaszti csoport eredményével és külön kiemelte, hogy nagy eredménynek tartja azt, hogy a csoport tagjaival már országos és
nemzetközi versenyen is meg lehet jelenni.
A verseny díjait Hoffman Pál Tököl polgármestere, országgyûlési képviselõ és Vass Lucia Tököl alpolgármestere adta át a sportolóknak.
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Szeretettel várunk mindenkit edzéseinken és programjainkon.
Telefon: 0630-9484-221
E mail: szm-tokolse@invitel.hu
www.kickboxsziget.hu
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A D V E N T I Ü N N E P S É G S O R O Z AT
A d v e n t e l s õ v a s á rn a p j á n a k d é l u t á n j á n h a g y o m á n y t e re m t õ e s eménynek lehettek tanúi azok, akik elfogadták a Dunaharaszti Hírek novemberi számában küldött meghívást és ellátogattak a
S z e n t I s t v á n t e m p l o m m e l l e t t i p a r k b a . A v á ro s u n k b a n m û k ö d õ c ivil szer vezetek és egyesületek hangulatos adventi vásár t és kar á c s o n y i k ö s z ö n t õ t re n d e z t e k a K e r k a i P a r k b a n . A d é l u t á n f o l y am á n a z i d õ j á r á s i s „ k a r á c s o n y i r a ” f o rd u l t , a s z o m o r k á s e s õ s û r û h a v a z á s b a f o rd u l t . A j e l e n l é v õ k f o r r a l t b o r t v a g y f o r r ó t e á t k o r tyolgatva, nagymamák süteményét és sült gesztenyét falatozva
é l v e z h e t t é k a z á l t a l á n o s é s k ö z é p i s k o l á s g y e re k e k , v e r s m o n d ó k
é s k ó r u s o k s z e re p l é s é t . A v á s á r b a n k a r á c s o n y i a j á n d é k o k a t , k ar á c s o n y f a d í s z e k e t l e h e t e t t v á s á ro l n i é s a k i c s i n y e k e l k é s z í t h e tték saját ter vezésû karácsonyi gyertyatartójukat is. A szer vezõk
a z a d v e n t i ü n n e p s é g s o ro z a t d e c e m b e r 1 9 - é n , 1 5 ó r a k o r k e z d õ d õ
z á r ó re n d e z v é n y é re i s s o k s z e re t e t t e l v á rn a k m i n d e n k i t .
Az ünnepség programja:
– A Dunaharasztin mûködõ egyházak pásztorai
közösen meggyújtják
az adventi koszorú negyedik gyertyáját
– Betlehemes játék
gyerekeknek:
– kézmûves foglalkozás,
karácsonyfagömb festés, adventi koszorú
készítése, a városi karácsonyfa díszeinek elkészítése
– gyertyák, díszek, ajándékok készítése és vásárlása
felnõtteknek:
– forró tea, forralt bor,
sült gesztenye
– Nagymama süteménye
– jótékonysági vásár

