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Kedves Dunaharasztiak!
Ajtónkon kopogtat a Karácsony, ezt
abból is tudni lehet, hogy tele vannak
a bevásárló-központok, fényárban
úsz-nak az üzletek, hívógatóan
csillognak-villognak
a
szebbnél
szebb portékák, amikre nemsokára
színes csomagolópapír kerül, aztán
odakerülnek egy szépen feldíszített
karácsonyfa alá. De vajon a
szívünkbe is beköltözik-e az ünnep
üzenete? Hagyunk-e helyet és időt a
szeretetnek,
amely
mára
egy
mögöttes tartalommá vált, az ajándékozás után, valahol hátul kullog, és
várja, hogy megérintsen minket,
embereket, ahogy annak idején
beragyogta azt a szegényes kis
jászlat, vezérlő csillagként mutatva az
utat a napkeleti bölcseknek?
„S ki viszi át fogában tartva / a
Szerelmet a túlsó partra” – sokszor
eszembe jutnak ilyentájt Nagy László

sorai, és mint minden karácsony
előestéjén, ismét azt kérem Önöktől:
gondoljunk a rászorulókra, az
elesettekre; gondoljunk a magányos
öregekre, lehet, hogy a szomszédban
lakik éppen valaki, aki segítségre
szorul közülük, vagy csak néhány jó
szót váltana valakivel. Forduljunk
azok felé, akik nélkülöznek, akik csak
hírből ismerik a fényárban úszó
üzleteket. Engedjük be szívünkbe a
szeretet, a szolidaritás, a békesség
nemes ér-zését, és biztos vagyok
benne, hogy ragyogni fog az ünnep
körülöttünk.
Ennek szellemében kívánok Önöknek
szeretetteljes karácsonyi ünnepet, és
békés, boldog új évet!
Dr. Szalay László
polgármester

FOHÁSZ
Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben!
Szenteltessék meg a Te neved!
Jöjjön el a Te országod!
Legyen meg a Te akaratod, mint a
mennyben, úgy a földön is!
A mi mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma!
És add, hogy befejezõdhessen
minden elkezdett mondat!
S hogy az arcokon felszáradjon az
elinduló könnycsepp!
És kérlek, add, hogy a félszeg
mosoly kacajjá szélesedjen!
S hogy a megkezdett mozdulatot
ne az elmúlás szakítsa félbe!
És engedd, hogy a szívek
megnyíljanak a könyörgõ szóra!
Add, hogy a gyermeki tekintet
maradjon tiszta!
S azt is, hogy meghallgatásra
találjon minden ima!
És add, hogy a bántó mozdulat
simogatássá szelídüljön!
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Segíts, hogy a segítõ kéz idõ elõtt
ne gyengüljön!
Add, hogy a kanalak ne üres
tányéron koppanjanak!
Add meg azt is, hogy minden
virágnak jöjjön a tavasz!
És add, hogy minden szó igaz
legyen!
Ne engedd, hogy szülõ temessen
gyermeket!
És azt se engedd, hogy békét
fegyverrel hirdessenek!
És add meg nekünk, hogy
maradhassunk emberek!
És bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezõnek!
És ne vigy minket kísértésbe!
De szabadíts meg a gonosztól!
Mert Tied az ország és a hatalom
és a dicsõség mindörökké.
Ámen.
Furján Rita

2011. november újszülöttek
Dékány Áron
Keleti István András
Kiss Nátán Zoltán
Lakatos Olivér
Mák Csaba
Seper Viktória
Szakács Alíz
Szilágyi Alíz Narina
Török Viola
Zaka Blanka
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Broadway Slágerek
Sikeresen zárult a „négy évszak” koncertsorozat, dunaharaszti klasszikuszenei sorozatának harmadik évada.
A József Attila Mûvelõdési házban kerültsoratélikoncertre,2011.november
4-én, Broadway Slágerek címen. Egy
különlegesösszeállítássalkészült,koncertethallhatottaközönség.Híresmusicalrészletekethallhatunk,melyekkét
nagyvároszeneiéletébenmeghatározó
szerepetjátszottak.ALondoniSohoés
a New Yorki Broadway színpadain láthattaelõszöranagyközönségezeketa
mára világhírû darabokat. A Broadway
és környéke, mint az amerikai színjátszásközpontjalettvilágszerteismert.A
musical egy fiatal mûfaj, nagyjából a
XIX.ésXX.századfordulóján,azamerikaizenésszínházikultúralétrejöttekor
váltönállóvá.ABroadwayésamusical
fogalma mára összekapcsolódott. A
szebbnélszebbmusicaldalokösszeválogatásakor elsõsorban az ismertség
voltameghatározószempont,azonban
kevésbéismertkortárszeneszerzõkdalaitismûsorratûztük,hiszena„négyévszak”koncertsorozategyikkiemeltcéljaazismeretterjesztés!Ahíresdallamok
és zeneszerzõk mellett, igyekszünk,
olyan értékes darabokat is bemutatni,
melyek kevésbé ismertek, mégis élvezetes zenei élményt nyújtanak. Az est
folyamán a közönség egy fantasztikus
utazásonvehetettrésztLondontól,New
Yorkig. Az átkötõ, híd a két kontinens
köztegygyönyörûnépdalvolt„acsodá-

latosGrace”.Eztadaltazangolemigránsok vittek magukkal Amerikába,
majdottmeghonosodva,máraazegyik
legszebb gospel dallá nõtte ki magát.
Leonardo de Lisi és Kolonits Klára tolmácsolásábanhallhattaaközönségeteketamagávalragadódallamokat.Fantasztikusankísérteazénekeseketzongorán
Lucrezia
Priotti.
Pierluigi Ruggiero pedig, érzelmes játékával tette még
színesebbéakoncertet.
Köszönjük,hogyidénislétrehozhattuk a „négy évszak
koncertsorozatot” DunaharasztiVárosÖnkormányzatának. Külön szeretnénk megköszönni dr. Szalay Lászlónak városunk polgármesterénekatámogatást,akiakezdetektõl felkarolta a koncertsorozatötletét.Kiemelttámogatóink az idei évben DHRV
Kft.,KisdunaÉtteremésPanzió, Power Belt Kft. Köszönet a József
Attila Mûvelõdési Ház igazgatóasszonyának és valamennyi dolgozójának,
akikmárharmadikévesegítiklelkesen
akoncerteksikereslebonyolítását!
Remélem 2012-ben is lesz alkalmunk
megszervezni, a koncertsorozatot a
Dunaharasztiésavárosbalátogatóközönségszámára!
Ignácz Laura
„négy évszak” koncertsorozat

Kékdunaházi programjaink
AZ EMBERBEN LÉVÕ ISTENI BERAGYOGJA A SÖTÉTSÉGET!
PROGRAMJAINK :
Havonta minden második, és negyedik
pénteken :
– GYÓGYÍTÓ DÉLUTÁN 16–20 óráig
Masszázs, csontkovácsolás, lélekgubancoldás,
életmód tanácsadás, energiaáramlás segítése.
Szeretettel várunk mindenkit bármilyen testilelki problémával, nyak-, hát-, derék-, gerinc
fájdalommal, amennyiben „csak” sok terhet
cipel és lazításra vágyik ebben a rohanó világban.
Népi gyógyászok: Erdõs Ibolya, Baranyai
Ágnes.
Érdeklõdés, bejelentkezés:
Erdõs Ibolya 06 20 2279931,
Baranyai Ágnes 06 70 3307634.
Havonta minden elsõ pénteken:
– REIKI KLUB 18–20 óráig,
Szeretettel várom azokat akik már jártasak a
Reiki világában és azokat is akik bizonyos okból nem gyakorolják a tanultakat, de szeret-
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nék feleleveníteni , vagy egyszerûen csak szeretnének megismerni és jelenlétükkel megtisztelnek minket.
Klubvezetõ: Hunyadi L. Attila
Havonta minden harmadik pénteken:
DUNAHÁZI ESTÉK – beszélgetések életünk fontos kérdéseirõl – 18–20 óráig.
Megbocsátás, elfogadás, megfelelés, szeretet,
félelem, függõségek, elengedés, nõi-férfi szerepek, élet-halál, és még sok más, havonta
mindig más témában.
Témavezetõk: Erdõs Ibolya & Hunyadi L. Attila
REIKI I. és REIKI II. képzés – a Teremtõ
energia megismerése – „Az élet nagyszerûsége annak egyszerûségében rejlik.”
Reiki tanító: Hunyadi L. Attila
Várunk Mindenkit szeretettel péntek délutánonként, a Kék Duna üzletházban !
Érdeklõdni a programokról:
Erdõs Ibolya 06 20 2279931
Hunyadi L. Attila 06 20 9760449

DUNAHÁZI ESTÉK
beszélgetések életünk fontos kérdéseiről
Decemberi téma:

Szeretet
Helyszín:

Kék Duna Üzletház
Dunaharaszti, Fő út 92
Időpont:

2011 december 23. péntek 18–20-ig
Témavezetők:
Erdős Ibolya & Hunyadi L. Attila
Hozzájárulás: 700 Ft
Érdeklődés: Erdős Ibolya 06 20 2279931
Szeretettel várunk mindenkit!
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2011. DECEMBER – A HÓNAP MÛVÉSZE
Berecz Károlyné

Dunaharasztin élek, 70
évesvagyok.Aktívkoromban számviteli vonalon dolgoztam, de
egész életemben arra vágytam, hogy
ha nyugdíjas leszek, festhessek. Különbözõ családi okok miatt kissé késõn,csak68éveskorombanfestettem
alegelsõképemet.Autodidaktamódon
képeztemmagam,majdegyévecsatlakoztam a József Attila Mûvelõdési

Házban mûködõ Mûvészetbarátok Köréhez. Itt újabb
festésitechnikákattanulokés
fejleszthetem tudásomat. Kedvenceim
a tájképek és a csendéletek. Minden
képemet eddig vászonra festettem
olajjal.
Az én hitvallásom: Az Ars Poeticában
próbálják neked megmagyarázni az
eszmei mondanivalót, de amit a költõ
írt, azt te úgy fogadd el, ahogy az té-

gedmegérint.Afestészetbenaképbe
ne magyarázd bele azt, ami nincs, de
a képzeletednek ne szabj határt. Fogaddelúgy,ahogyaszemedlátja,és
elméd is felfogja azt, amit a szemed
lát.
Elsõ önálló kiállításomra, a Városi
Könyvtár Mini Galériájába szeretettel
várom kedves barátaimat, ismerõseimetésmindenkedvesérdeklõdõt!

Köszöntöttük a 90 éves Várhegyi Mihálynét.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk Erzsiket néninek!
Köszöntöttük
a 90 éves
Boczka Mihálynét.
Jó egészséget
és sok boldogságot
kívánunk Róza
néninek!
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Több mint PARFÜMÉRIA
„A dolgok szépsége azok csodálóiban él” (David Hume)
Hosszú, sok éves kozmetikai tapasztalat
után a rokon szakmában az illatok világába is szerettem volna részt venni.
Mindig közel álltak hozzám az illatok és
bûvöletükben rendkívül jól éreztem magam. Ekkor eljött a döntés ideje: megnyitom Több mint Parfüméria üzletünket.
Egy parfüméria, ami nem hétköznapi, hanem különleges.
Igyekszünk a mai igényeknek megfelelni,
de nem tömegárut eladni.
Üzletünk, a Több mint parfüméria egy
nagy feladatot tûzött ki maga elé. Úttörõi
szeretnénk lenni egy új életfelfogásnak,
mely úgy érzem elégedettebbé, békésebbé, sikeresebbé tudja tenni rohanó világunkban a hölgyeket és urakat.
Álljunk meg egy percre. Próbáljuk észrevenni a harmóniát, a finomságot, a békességet. Próbáljuk észrevenni, mit ad a természet. LUXUST! Ezt a szót nem ijesztõ
szándékkal írom.
A LUXUS számomra azt jelenti, hogy a természettel békességben, harmóniában kell
és lehet élni. Nem úgy a mesterségesen,
szintetikumokkal elõállított ún. luxustermékekkel, melyek még talán egészségünkre is károsak.

Mi tiszteletben tartjuk a természetet és annak luxusát!
Élvezzük mindazt, amit a természet megadott. Vegyük észre és ne éljünk vissza vele. A természetet nem lehet a stresszbe belerántani. A természetnek szigorú törvényei vannak.
Nos, ennek jegyében válogattuk össze a
világpiac minõségi – luxus – termékeit.
– A mûvészi niche parfümöket
– BABOR kozmetikumokat
– BABOR sminktermékeket
– I'LIKE design ékszereket
Mindent az érzékeknek, érzeteknek, hogy
lelkünk nevethessen.
Mindezt a természetbõl kifinomult érzékkel és a tudomány azon szegmensével,
mely a természet törvényeit tiszteli, alázattal, köszönettel van iránta a felhasználásban.
Örülök, hogy mindezt elmondhattam.
Ezek után kívánok mindenkinek békés,
harmonikus, stresszmentes karácsonyi
készülõdést, adventi idõt és Boldog Karácsonyt!
Több mint Parfüméria
Dunaharaszti, Fõ út 122.

Eddig 50 ezren igényelték
Magyarország Alaptörvényét
November elejéig 50 ezren igényelték Magyarország Alaptörvényének személyre szóló díszkiadását. Aki még eddig nem tette, de szeretne rendelni, az év végéig megteheti a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban, körjegyzõségen, vagy a
kormányablaknál.
Szeptember elseje és november eleje között eddig 50 ezren igényelték
Magyarország Alaptörvényét, amelyet Kövér László, az Országgyûlés
elnöke személyes aláírásával a Magyar Közlöny különkiadásaként lehet igényelni, a megrendelt példányokat a Magyar Posta kézbesíti.
Az idáig beérkezett igénylések 76 százalékát az önkormányzatoknál
adták be, ezek közül is kiemelkedõ Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye önkormányzatai.
A kormány szeptemberben kérte fel arra az önkormányzatokat, hogy
állítsanak fel egy asztalt, ahol az állampolgárok egy adatlap kitöltésével személyre szólóan kérhetik az új alkotmány névre szóló kézbesítését. Ily módon Magyarország új Alaptörvénye bárki számára megismerhetõ, elérhetõ, és egyúttal személyre szóló emléktárgy is lehet.
Az Országgyûlés idén április 18-án fogadta el Magyarország új Alaptörvényét, amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök április 25-én, Húsvéthétfõn írt alá ünnepélyes keretek között és 2012. január 1-jén lép
hatályba.
A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalban is
szeptember 1-je óta a lakosság rendelkezésére áll
az Alaptörvény Asztala,
ahol az állampolgárok
adatlap kitöltésével, személyre szólóan kérhetik
az új alaptörvény névre
szóló kézbesítését.
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REMÉNYTREMÉLÜNK
A Karácsony a szeretet ünnepe.
Egész évben a szeretetrõl beszélünk – de este haraggal a szívünkben
is képesek vagyunk nyugovóra térni.
Együttérzésrõl prédikálunk – és örömmel tölt el, hogy nem mi szorulunk rá.
Segítõkészek vagyunk – mégis béna a kezünk a segítõ mozdulatra.
Békét hirdetünk – miközben fegyvereink ár tatlan életeket oltanak ki.
Biztonságot vágyunk és ígérünk – s napról-napra rettegünk.
Terített asztal mellõl, jóllakottan – a világ éhezõit szánjuk.
Fennhangon ítélkezünk gyilkosok felett – közben szavakkal
nap, mint nap pusztítjuk egymást.
Bizalmat adunk – s megcsalatunk.
Igazságot keresünk – amit magunk tiprunk a sárba.
Életet adni vágyunk – amely kis élet egy konténerben
ér véget.
Büszkeségre születtünk – mégis megaláztatunk.
Szabadság felé nyúló kezek ütköznek rácsokba.
Álmok szár nyalnak – s hullnak vissza darabokra
tör ve.
Hûséget fogadunk – hogy legyen mit megszegnünk.
Hajszoljuk a boldogságot – s a nagy sietségben elfutunk mellette.
Vidámságot színlelünk - miközben befelé nyeljük könnyeinket.
A tisztesség útját járjuk – hogy legyen mirõl
letérnünk egy gazos ösvény végén pislákoló
lidércfény igézetébe.
Megbocsátást hirdetünk – de az elsõ adandó alkalommal bosszút állunk.
Harmóniát áhítunk – amibe saját kezûleg komponáljuk az elsõ disszonáns
hangot.
Melegségre vágyunk – mégis megfagy körülöttünk a levegõ.
A Család szentségérõl beszélünk –
de nekünk már semmi sem szent!
Látjuk a kétségbeesést a szemekben – kényelmetlen érzésünk támad, s emiatt inkább elfordítjuk
a fejünket.
Hittel jövünk a világra – s hitetlenül távozunk belõle.
A Karácsony jövõre is a
szeretet ünnepe lesz. S addig is – egész évben a
szeretetrõl beszélünk –
...!?
Emberségre
születtünk – emberül viselkedni. S arra, hogy
együtt rakjuk meg
azt a tüzet, amirõl
József Attila ír „Tél”
címû versében:
„Valami nagy-nagy
tüzet kéne rakni,
Hogy
melegednének az emberek.
(...)
Azt a tüzet, ó jaj, meg
kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek.”
Gondolkodni születtünk – hát gondolkodjunk!

Madáretetõ a harmadikon
Amikor kilógattam a harmadik emeleti erkélyünkre a házilag barkácsolt madáretetõt, kétségeim támadtak. Felrepülnek egyáltalán idáig érte a madarak?
Szerencsére a Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesületének Imre napi rendezvényén találkoztam
Kücsön Sándorral, aki éppen madáretetõt fabrikált
pillepalackból. Más is volt elõttük az asztalon: egy
plexicsõ, kis lyukkal az oldalán, a tetején pedig takaros linóleum-tetõvel.
– Ez költõhely lesz majd a cinegéknek – magyarázza kérdezõsködésemre a Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalmának elnöke. – A Madártani Intézet
idén a széncinegét választotta az év madarának, és
azt gondoltam, ha eljövünk ide a cinegének költõhelyet csinálni, kap egy kis reklámot. Egyébként
minden rendezvényen ott vagyunk, ami a környezetvédelemmel, az ökoszisztéma fenntartásával
kapcsolatos, mert aki ezzel érdemben foglalkozik,
az a gyerekek jövõjével is foglalkozik.
– Látom, madáretetõk is készülnek.
– Fontos, hogy a madarakat etessük, és most arra
vállalkoztunk, hogy a világ legegyszerûbb madáretetõjét csináljuk – mutat rá a
pillepalackból készített éléstárra. – Persze az a legjobb, ha természetes anyagból, fából készülnek az etetõk, de most bemutatjuk, hogy palackból is lehet.
– Milyen madarak jönnek erre, ha én kirakok egy
ilyet etetõt?
– Leginkább a különbözõ cinege fajták, de ma már
nagyon fontos, hogy a mezei verebet is etessük,
mert eltûnõben vannak. A kistestû madarak egyébként mind be fognak tudni menni az etetõbe.
– Milyen teendõink vannak még, ha kiteszünk egy
madáretetõt?
– A magot folyamatosan pótolni kell benne, az esetleges madárürüléket kitisztítani.
– Hová érdemes rakni? Én a harmadik emeleti erkélyre kötöztem. Ott megtalálják?
– Talán érdemesebb kirakni a parkba, és egy nagyjából két meter magasságban lévõ faágra kitenni,
ott pótolni mindig az eleséget, ott inkább megtalálják, mint a harmadik emeleten.
– És mit rakjunk bele?
– Én a fekete napraforgót ajánlanám, ezt növényolaj gyártás céljából termesztik és magas az olajtartalma, így tápanyagban gazdag, de mi például most
kölest is raktunk a PET-palack aljába, más magokat is lehet bele tenni. Fontos, hogy kenyeret, száraz kenyeret nem szabad tenni az etetõbe, mert az
élesztõ rossz hatással van a madarak emésztõrendszerére.
A hasznos tudnivalókkal felvértezve viszem haza
az ajándékba kapott PET-etetõt és úgy döntök, nem
az erkélyen lógatom ki, hanem a parkban teszem
majd ki a madaraknak.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján minden információ megtalálható a
madáretetésrõl: http://www.mme.hu/

Furján Rita
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TÖRTÉNELEM CSAK AKKOR VAN, HA ISMERIK!
Kiváló iskolák a két
háború között, hortobágyi kitelepítés
az ötvenes években,
tíz hét az Andrássy
út 60-ban a forradalom után, eltiltás a
történelemtanítástól, majd lassú visszatérés után egy
jeligés tankönyvpályázat megnyerése, ezt követõen nyolcmillió eladott történelemkönyv. Öt helytörténeti könyv kiadása mellett tizenkét
év képviselõi munka és sok-sok tanítvány fémjelzi helyi tevékenységét.
Dunaharasztin nem kell bemutatni
dr. Helméczy Mátyás Pro Urbe-díjas tanárt, szakkönyvírót, közéleti embert, aki
nem mindennapi életútjának tapasztalataival írja „Országtörténet valósághûen” címû sorozatát, mely a magyar történelem fehér foltjait igyekszik megvilágítani. A szerzõvel a legújabb, most
megjelent „Fél évszázad eltitkolt történelme” címû könyvérõl beszélgettünk.
– Milyen újdonságokkal találkozhatnak
az olvasók a könyvben?
– Tudni kell arról, hogy XIX–XX. századi
történelmünket meghamísítottan, eltitkolt
tények nyomán ismeri csak az ország.
Mindennek oka, hogy amikor a Szovjetunió hosszú idõre megszállta hazánkat,
Sztálin és a szovjet vezetés úgy döntött,
hogysajátszempontjaiszerintíratjaátMagyarország történetét, mert az nem taníthatóésmutathatóbeúgy,ahogyanaHorthy-korszakban, vagy Ferenc József idején.Ígyakartákelérni,hogyamagyarságtudatvisszaszoruljon,ésazaddiguralkodó keresztény-nemzeti eszmét egy osztályharcos, bolsevik-kommunista gondolkodásmód vegye át. Valamennyi iskolatípusbancsakaMoszkvaáltaljóváhagyott
történelmet lehetett tanítani, a kiadóknál
csak ilyen tankönyvek jelenhettek meg.
Többmintnegyvenévenáteztameghamisított történelmet igyekeztek belopni
közgondolkodásunkba.Szerencséreezaz
átnevelésikísérletmegbukott.Ahamisításokatviszontazévtizedessulykoláshatására ma sokan igaznak vélik - különösen
azok, akik 1950 ismerkedtek meg a felemásnak tanított történelmünkkel. A valós
tények bemutatásával kívánom mindezt
tisztázni,ésazelmúltötvenévetazeddigi történelemszemlélettel szemben nem
mintaszocializmusidõszakát,hanemegy
ország megszállással szembeni küzdelmétigyekszembemutatni.
– Milyen eltitkolt részeket tár fel e
könyv?
– A könyv abból indul ki, hogy fél évszázadonkeresztülmegszálltországvoltunk,
és a hazánkban történteket a megszálló
államokvezetõihatároztákmeg.Etényrõl
mástörténetimunkákrendszeresenmegDunaharaszti Hírek – december

feledkeznek. Függetlenségünk elvesztésénekkezdete,hogy1938–39-benminda
nyugatinagyhatalmak,mindaSzovjetunió
eladjahazánkatHitlernek.ÍgyötévenkeresztülönhibánkonkívülHitlertõlfüggünk.
Igyekszembizonyítaniésbemutatni,hogy
emiatt kettõs – látszólag Hitler-barát, de
alapjaiban véve Hitler-ellenes politikára
kényszerültamagyarkormányEgymásik
eltitkolt tény, hogy 1939-45 között mûködõképesközéphatalomvoltunk,határaink
pedigetnikaihatárokvoltak;akkoriterületünkönaKárpát-medenceimagyarságnak
több mint kilencven százaléka egyesült.
EztneveztemelEtnikaiMagyarországnak,
ésezatérképszerepelakönyvhátoldalán is. Az Etnikai Magyarországot a párizsi békekötés nyomán Sztálin rombolta
szét, aki úgy döntött, hogy a problémák
úgyisrendezhetõk,hogynemahatárokat
igazítják az etnikai viszonyokhoz, hanem
azokatelõremegrajzolva,lakosságcserével és népirtással alakítják a népesség
összetételét. Errõl sem írtak a pártállami
idõkben,noharengetegszenvedésthozott
a magyarság számára. Hangsúlyozom,
hogyasztálinizmushasonlóanborzalmas,
sokesetbenborzasztóbbvolt,mintahitlerizmus.Akülönbségaz,hogyHitlerfajelmélet alapján, Sztálin pedig osztályszármazás alapján küldött halálba milliókat.
1956történetétisújszerûenmutatombe.
Nem egyetlen, tíznapos idõszakként, hanemháromeltérõjellegû,egyenkéntegyhetesidõszakratagolva.Eznagyonkevés
könyvben lelhetõ fel. Az én szakaszolásombanazelsõhétaforradalomgyõzelme volt, amikor sikerült visszaszorítani a
szovjeteket.Amásodikhétegyfüggetlen,
többpárti,polgáridemokráciamegteremtésére irányuló kísérlet, a harmadik hét a
szovjettámadás.Tehátnemnovember4évelértvégetaszabadságharc,mertközelegyhétigtartott,amígazegészországban leverték a felkelõket. Sõt, Budapesten, azaz Csepelen is csak november 7ére tudták átvenni a hatalmat. A Kádárrendszert is új szempontból tárgyalom.
Olyankorszakokrabontom,amiketazhatározottmeg,hogyMoszkvábankitartotta
kezébenagyeplõt,vagypórázt:Hruscsov,
Brezsnyev,vagyGorbacsov.
– Hogyan alakultak ezek a korszakok?
–Hruscsovnagyonkeménykezûvolt,azõ
kegyeitamezõgazdaságmegszervezésé-

vel,vagyisaz56utánitéeszesítésseltudtaKádármegnyerni,mertaszovjetvezetõnemnagyonboldogultasajátmezõgazdaságával.KádárRákosihozhasonlóerõszakkal kollektivizálta a parasztokat, késõbb azonban új útra tért: látta, hogy ez
nemelég,aszövetkezetekbekényszerített
embereknemfognaktermelni,hanemad
nekik lehetõséget a gazdálkodásra, ha
nem teszi érdekeltté õket. A mezõgazdaság ilyetén szövetkezesítése után következett be Kádár politikájában a fordulat.
Mivel megszûntek a nagybirtokok, vagyis
fel lett számolva az osztályellenség, úgy
látta, hogy, enyhíteni lehet az osztályharcon,amiagyakorlatbanmegisszûnt,és
inkább csak az ideológiában, elméletben
élt tovább. Ekkor született híres mondata
is:„Akinincsellenünk,azvelünkvan.”
Azt is érzékeltetni kívánom, hogyan próbáltKádárabrezsnyevikorszakbankihátrálni a szovjet típusú szocializmusból, és
hoztalétreamagyartípusú„Jólétiszocia-
lizmust”, ahol nem kis önsanyargatás
árán,delehetetttöbbetdolgozniéstermelni,többpénztkeresni,ezáltalahiánygazdálkodásban egy viszonylagos árubõség
alakult ki. Mindez a Szovjetunióban nem
volt lehetséges. Késõbb, a matuzsálem
korúvezetéskevesebbettörõdöttMagyarországgal,aholagazdaságiválságéselsõsorbanacserearány-romlásokoztaeladósodás, majd Gorbacsov peresztrojkája
és a szovjet hatalom gyengülése Kádár
bukásáhozvezetett.Abemutatástazzala
gondolattalzárom:csakakkortörténhetett
meg az úgynevezett rendszerváltás, amikor kiszabadultunk a szovjet hadsereg
fennhatóságaalól.
– Ez a könyv egy sorozat része, melyrõl a már korábban is beszámoltunk…
–Igen,azelsõkötetaSorsregény,melya
saját életem és családom sorsfordulatai-
nak tükrében mutatja be a huszadik századot.AzÚjraírt történelem az1900–1950
idõszakának,avesztesháború,ésazazt
követõtrianoniországvesztést,Károlyiés
KunBélafelelõsségét,valamintanemzetépítõkormányzómunkásságáttárgyalom.
A Hiteles történelem bélyegeken és pénzeken pedig 1849–1939 közötti kor történelméttárjafel,bizonyítva,hogyasokszor
fasisztának nevezett Horthy-éra keresztényésnemzetiszellemiségûparlamentáris rendszer volt. Mindezeket a marxista
történelemtanítás felfogásának elhagyásával,azelhallgatásokéshamisításokfeltárásával,mertvallom,hogyerremanagy
szükség van, hiszen történelem csak akkorvan,haismerik.
A sorozat könyvei a Városi Könyvtárban
megvásárolhatók.
Gáll Sándor
(Az interjú változata a Karpatia címû
havilapban is megjelent.)
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
A HAGYOMÁNY HAGYOMÁNYA
Mesterségek napja

November12-énszombatonhagyományõrzõnapottartottunkaBaktayErvinGimnáziumban.Aprojektnapkeretébenkülönbözõ mesterségeket, népmûvészethez,
népigyógyászathozkapcsolódófoglalkozásokatlátogathattakmegdiákjaink.
A cím „A hagyomány hagyománya” rövid
értelmezéstkíván.Egyrésztiskolakéntrésze vagyunk egy szûkebb pátriának, városuknak,Dunaharasztiéskörnyékesváb
ésmagyareredetûdesokmásszokástis
befogadó közegének. Másrészt a tankönyvbõltanulhatótudományosismeretek
halott anyagként, az elsajátított készségek,kompetenciáküresvázkéntállnának
elõttünk, ha tanítványainknak nem lenne
lehetõségemegismerkedniazzalazismeretanyaggal, ami néhány évtizeddel ez
elõtt még természetes közege volt mindenkinek. Ezért fontos a hagyományok
ápolása,õrzése,bemutatása.Akétévvel
ezelõtti, hasonló témájú sikeres rendezvény után idén már másodszor szerveztük ebben a témában õszi projektnapunkat. És ezért mondhatjuk némi túlzással,
hogyahagyományõrzésiskolánkbanmár
hagyomány. Legalábbis arra törekszünk,
hogyazzáváljon.
Mit is jelent ez az idegenszerû kifejezés:
projektnap?Aszokásosiskolaikeretek–
tanórák,szünetek,oktatásésszámonkérés – helyett olyan programokat biztosítunk,amelyekenacsoportokbaosztotttanulók nem tudománnyal kapcsolatos ismeretekettanulnak,hanemmesteremberekbemutatóitnézhetikmeg.Denemcsak
megnézhetik, hanem ki is próbálhatják,
megkóstolhatják, vagy éppen haza is vihetik azt, ami a szemük láttára készült,
vagy amit õk maguk csináltak. Az együttescselekvésélményekiegészülazalkotásélményéveléstapasztalatával.Aprojektnaptehátegyfajtakészségterápia,ami
részeaziskolapedagógiaiprogramjának
is.
Mibizonyítjaalegjobban,hogyaprogramok sokakat igazán megfogtak? Talán a
finomságokért sorban álló, vagy éppen
cukorvirág-különlegességeket „elnyerõ”
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résztvevõk sokasága? Az igazi mesterként,tanítókéntfellépõkézmûvesek,iparosok lelkesedése? Az egésznapos
nyüzsgés?Mind-mindjópéldákasikerre
valóban.Detalánalegtöbbetmégisazjelenti,hogyafárasztóprogramokellenére,
és annak dacára, hogy mindez szombaton volt, a rendezvény hivatalos zárása
után még sokáig láthattunk olyanokat,
akikahelyett,hogyhazasiettekvolna,még
ittmaradtak csuhébabát készíteni, vagy
éppenmegkóstolniasüteményt,amimég
megmaradt. Minderrõl bõvebben olvashatnak honlapunkon (www.dhbeg.hu) is,
várjuklátogatásukat!
Sziráki György
igazgató

Népi mesterségek napja

November 12-én szombaton újra kitárta
kapuit a gimnázium városunk aprajanagyjaelõtt.Nemnagylelkesedésselgyülekeztünk, legszívesebben otthon lustálkodtunkvolnamég,debekellettjönniaz
iskolába.
A program 9 órakor megnyitóval kezdõdött.SzirákiGyörgyigazgatóúrköszöntõje után Karl József alpolgármester úr ismertette a Dunaharaszti Német Önkormányzattevékenységétésaharasztisvábok történetét. Iskolánk tanulói közül
SzentpéteryAnnaésKolbaGergõnépdallal és népmesével szórakoztatta az egybegyûlteket.ABlumenstrausskórusésa
svábnépitáncbemutatójóhangulatotteremtett.Aztánazenéélettafõszerep.ValentinIstvánhegedûjátékát,KassaiZoltán
harmonikaszólóját és a Napszarvas Hagyományõrzõ Dobcsoport produkcióját
nagytapssaljutalmaztuk.
A nap hátralevõ részében népi és más
kézmûves mesterségekkel ismerkedhettünk meg. Felkerestük a cipészt, a fazekast, a mintakészítõt, a kárpitost, a borászt,akosárfonót,azasztalost.Afiúknak
legjobbanacsontkovácsegyénisége,valamintahentesésakovácsmunkájatetszett.Azutóbbikétmesterembernélkipróbálhattákazerejüketis.Alányokkörében
atestfestésaratottnagysikert.KreatívtársainkrongybóléscsuhébólbabátkészíthettekazAlkotókDunaharasztiEgyesüle-

tének képviselõi segítségével. Sok érdekeset tudtunk meg az õsi népi hangszerekrõl és a helyi sváb népviseletekrõl. A
cukrászlenyûgözötttehetségévelmindenkit, áhítattal figyeltük, hogyan készíti a
szebbnél szebb virágokat a színes masszából.Denemcsakezérttértünkvissza
hozzátöbbszöris.Nagyonfinomsüteményekkel kínált meg bennünket. A kürtõskalácsos,asvábéserdélyisüteményeket
készítõasszonyokésahentesisnagyon
népszerûvoltamindigéhesdiákokkörében. Finom kóstolóikkal nagy sikert arattak.12órátóltáncházvártaazérdeklõdõket.Néhányanfélénkennézelõdtekatornaterem ajtajában, csodálták a táncosok
ruhájátésügyességét.Aztánõkiskedvet
kaptakamulatozáshoz.
Úgy gondoljuk, senki sem bánta meg,
hogy ezt a délelõttöt is az iskolában kelletttölteni.Jóvolna,hamáskorisrésztvehetnénk ilyen hangulatos ugyanakkor
hasznosismeretterjesztõrendezvényen.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak
aprojektsikeréhez:
AmbrusGyörgynének,AmbrusJakabnak
és feleségének, Erdõs Ibolyának, Gráfné
WágnerApollóniának,HeinczAndreának,
Hommer Annának, Hunyadi L. Attilának,
Kaltenecker Antalnak, Kaltenecker Józsefnek,KarlZsoltnakésaMarcellacukrászda dolgozóinak, Kecskeméti Zoltánnak, Kreisz Józsefnek, Orbán Tündének,
Orbán Zoltánnénak, Orosz Gyulának és

feleségének, Szili Ferencnek, Wágner
Andrásnak, Witzing Antalnak és Witzing
Mihálynak.
A programot Kormanik Ottóné szervezte
és koordinálta Kreisz Antal támogató segítségével. A szemet gyönyörködtetõ dekorációt Kreisz Marcsi és Kreisz Antalné
készítette.
10. b osztály

SZALAGAVATÓ 2011
A2011.évbenaszalagavatóbálraaszokásosnál kissé korábban, november 25énkerültmegrendezésre.Mivelörvendetesmódonfolyamatosannöveksziktanulóinkszáma,természetesazis,hogyegyre több a végzõs diák, és a rendezés is
egyre több feladatot jelent. Az avatás
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szertartása, az osztályok táncbemutatói
és a bál tulajdonképpen három különálló
esemény is lehetne, így nagyon nehéz
olyanhelyszínttalálni,amelyképesbefogadniazünnepeltekésavendégektömegét.Amikor1969-beniskolánképült,nem
voltkötelezõelõírásaközösségihelyiség
–aula–,ígymaradakülsõhelyszín,ami
idén végzõsök többségi döntése alapján
Csepelen volt. Mára a szalagavató igazi
jelenség,nagyvolumenûrendezvénylett,
aholtöbbmint600vendégláthatta,amint
utolsóéveseseinketazérettségirekészülõkkékszalagjávalmegjelölték.
A szalagavató különleges helyet foglal el
aziskolaéletében.Bármindennyitottrendezvényünkönszívesenlátjukazérdeklõdõ szülõket, hozzátartozókat vagy akár
csakazokataharasztiakat,akikkíváncsiak ránk, a szalagavató mégis központi
szerepetjátszikatanévünnepeineksorában.Hiszenezazarendezvényünk,ami
a legtöbb embert mozgósítja. Idén is nagyonsokanjöttekel,hogyrészeseilegyenekiskolánkvilágának,hogyünnepélyes
keretek közt lássák a színpadra fellépni

azokat, akiket szeretnek. Ezen az ünnepen mindenki látható és mindenki szerepel.Mindenkimegnézhetiazt,akirekíváncsi.
Ilyenkor fennkölt gondolatokról illendõ
szólni,deazünnepelteknemerrefigyelnek. Izgatottan várják a szalagtûzést, a
táncot.Figyelik,hogyjólvan-emegkötve
a nyakkendõ, nem szorít-e az ünnepi cipõ.Ésjólisvanezígy.Hiszenaszalagavatóértükvan,rólukésnekikszól.
Ígyvoltmindezmostis.Aháromvégzõs
osztályunkbanösszesen92tanulónkkaptamegünnepélyeskeretekközöttaszalagot ballagó-érettségizõ öltönyére vagy
kosztümjére. Az osztályok az itt eltöltött

éveiketmagukkészítettekisfilmekkelmutattákbe,mûsorukaténekkelésszínpadi
jelenetekkel folytatták. Az este fénypontját természetesen a hónapok óta gyakorolttáncokadták.Mindháromvégzõosztályelõadottegy-egykeringõtésegy-egy
maga választotta táncot. A 13. b eredeti
franciáshangulatúrevü-tánccalkészült,a
12. c saját maga készítette koreográfiája
egy kis történetet idézett elénk, a 12. az
pedigegykönnyûzeneiegyveleggellépett
fel.
AtovábbiakbanazenétaTaksonyiSzigetiFiúkzenekarbiztosította.Arendezvény
létrejöttéttámogattaaCocaColaHBCés
LehelEndrealpolgármesterúr.Köszönet
illeti meg a szervezõ osztályokat és osztályfõnökeiket, akik a büfét szolgáltatták,
ésmindenbensegítettek,aszínpadonés
azöltözõkben.
Az ünnepek segítenek kilépni a mindennapokmonotonvilágából,ahagyományok
pedigalapotadnak,hogyjövõnketamúlt
tapasztalataiból építhessük fel. Ilyen volt
idén is a szalagavató bál: hagyományos
ésünnepi.

Az Imre napi vásáron jártunk
Jelmezes táncosok, hangkavalkád és zsibongó gyerektömeg fogadott november 5-én a
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornaterme
elõtti folyosón. Imre napi vásár és más hasznos mulatságok – hirdette a Dunaharaszti
Környezetbarátok Egyesületének plakátja a
bejáratnál.
A bejáratnál kifizettük a belépõt, azaz átadtuk a játékegeret, amit hoztunk. A belépõ
ugyanis egy-egy feleslegessé vált játék,
könyv volt. Volt, aki egy egész ládányi holmival érkezett: az összegyûjtött játékokat a
Nagycsaládosok Egyesülete kapta meg, hogy
szétoszthassák azok között, akik örömmel
fogadják.
A Kakaó klub kakaót és kalácsot osztott, és
szendvics-est is volt: a hároméves fiam máris nekilátott az evésnek, én meg addig körülnéztem egy kicsit. Az öltözõben bordóba öltözött fiú és lány ropták a hegedûs zenéjére:
éppen gyakoroltak. Egy helyiséggel arréb titokzatos elõadás folyt: „Láthatatlan színház”, hirdette a kiírás az ajtón. „Itt a látás kizárásával a többi négy érzékszervünk használatával lehetünk részei az elõadásnak” –
magyarázta az elõadás szervezõje, Váradi Erzsike református hitoktató.
Odabent a színpaddá kinevezett részén éppen
a Napszarvas dobcsoport adott elõ dalokat
sámándob kíséretével. Amíg az õsi dallamokat hallgattuk, volt idõnk körülnézni az asztalok között is. Három nagy ládányi alma,
Nagyi sütije verseny várta a pákosztosokat –
a fiam megint jól járt –, kicsit arrébb, a baptista gyülekezet asztala mellett pedig kölyökkutya-simogatót rendezett be az Elekh-Ágh
állatmenhely alapítvány. „Õk Sziporka kölykei, azért hoztuk el a rendezvényre õket,
hogy szokják az idegeneket. Folyamatosan
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keresünk új gazdikat, mert jelenleg kétszáz
állatnak adunk otthont, és már régóta nem tudunk fogadni újabbakat” – avatott be az alapítvány munkatársa.
Míg beszélgettünk, elõször gyerekdalok
hangzottak el a színpadon – az apróságok
ropni is kezdték a táncot –, aztán a katolikus
egyház Kis Szentjánosbogár kórusának ifjú
tagjai adták elõ szívvidító gitárzenés-énekes
számukat.
A kutyasimogatás után megnéztük, mit alkot
a seregnyi gyerek a Százholdas Pagony családi napközi szomszédos asztala körül: szorgalmasan vagdosták a figurákat az õszi díszhez.
Feltérképeztük a terem túlsó felét is: a babamama ruhabörzés asztalok mögött a Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma jóvoltából házilag barkácsolt madáretetõt vihetünk
haza, a fiam pedig az Alkotók Dunaharaszti
Egyesületének asztalánál egy játékban vett
részt, ahol az érzékszerveit tették próbára.
Közben meghallgattuk Sándor Krisztina elõadását a kecsketejrõl. Amikor feltette a kérdést a gyerekeknek, mit gondolnak, milyen
állat ad tejet, az egyik kislány bekiabált: madártej! Jót nevettünk, aztán megtudtuk, hogy
a legújabb kutatások szerint a parlagfû okozta allergiát jól lehet kezelni a kecsketejjel.
A NIHD sváb táncbemutató után a családi
vetélkedõ témája a városismeret volt: Dunaharasztihoz kapcsolódóan tett fel a játékmester, Varsányi Ferenc evangélikus lelkész kérdéseket az egyre bátorodó közönségnek. A
legjobbakat egy szelet csokival jutalmazták.
„A rendezvény célja, hogy egy jó hangulatú
délutánt töltsünk el zenével, tánccal, közben
ismerkedve a környezetvédelemmel is –
mondja Drscsákné Kerekes Gabriella, a ren-

dezvényt szervezõ egyesület elnöke. – A
használt játékokat, kinõtt gyerekruhákat nem
kidobjuk, hanem odaadjuk azoknak, akik
használni tudják. Ha hazai termelõk almáit
fogyasztjuk, támogatjuk a mezõgazdaságot,
ha pedig saját kezûleg készítünk a gyerekekkel játékot, madáretetõt, értéket teremtünk.
Az is a célunk, hogy közösséget építsünk, hagyományt teremtsünk és életben tartsuk a hagyományokat például a táncházzal.”
Ha már táncház, a fiam még beáll a táncoló
gyerekek közé, és miután a tombolán is nyertünk, elmondhatjuk, hogy tényleg jól sikerült
délután volt. Nemcsak nekünk: mint késõbb
megtudtam, közel 250 látogatót érdekelt a
rendezvény.
A rendezvény támogatói: dr. Szalay László
polgármester, Dunaharaszti Önkormányzat
Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottsága,
Százholdas Pagony Családi napközi, Banetti
Direct Kft., Strip Door Kft.
Köszönjük a Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesülete tagjainak áldozatos munkáját, a
résztvevõ civil szervezeteknek és a rendezvény látogatóinak, hogy megtisztelték az
eseményt!

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Halloween a Kõrösiben

Idén ismét megrendeztük iskolánk angol
nyelvet tanuló diákjai körében a
Halloweenösszejövetelt.Ezazesemény
nemegynaprakorlátozódott,hiszendiákjainkmáregészhétenkészülõdteknagyszerûdolgokkal.
Az iskola auláját szép számban díszítettékmárhétfõtõlagyerekekáltalkészített
faragotttöklámpások,amelyeknagyonötletesresikerültek,mind-mindmásésezért
egyedivolt.Nehézvoltadöntésalegjobb
háromról,ígymindenmunkátkisaprósággaljutalmaztunk.
Az5.aosztálybanisnagyvoltakészülõdésmárjónéhánynappalaprogramelõtt,
mert az osztály egy, az eseményhez illõ
szórakoztatóangolnyelvûkisszíndarabot

Kistérségi szakmai nap
a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskolában

leg kakaóval és vajas kaláccsal vártak
minket.
Nagyonjóléreztükmagunkat.

Arra gondoltunk, hogy a továbbképzési
nap keretében olyan bemutató órákat
szervezünk a térség pedagógusainak,
amelyekmegfelelnekaXXI.századiskolájával szemben támasztott elvárásoknak.
2011. november 11-én a Cartographia
Tankönyvkiadóhoztaelhozzánkmagyar,
történelemésföldrajztantárgybólinteraktív tananyagát. Ezeket a szoftverek fejlesztõimutattákbe8.osztályostanulóink
segítségével.Ízelítõtkaphattunkmindháromtárgyteljesfelsõtagozatostananyagából. Érdemes külön megemlíteni az
elektronikus falitérképeket, valamint a
gyerekek számára készült elektronikus
feladattárat, amit munkafüzetként használhatnak.
Úgygondolom,hogyegyigensikeresnapottudhatunkmagunkmögött.
A kiadó képviseletében jelen volt: Papp
Éva magyartanár, Hidas Gábor történelemtanár,szoftverfejlesztõ,KeresztyPéter
földrajztanár,szoftverfejlesztõ.
A kistérség iskolái közül a következõket
köszönthettükabemutatón:
Dunaharaszti – Hunyadi; Taksony Vezér;
Apaj – Arany J.; KIMI – Szigetcsép;
Kiskunlacháza–Munkácsy;Szigetújfalu–
Móra F.; Tököl – Weöres S.; Ráckeve –
ÁrpádFejedelem.
Ezúton szeretném megköszönni a résztvevõ kollégáknak, valamint a kiadónak,
hogy meghívásunkat elfogadták, s ezzel
megtiszteltékiskolánkat.

Gajdi Dóra, Bartyik Niki, Katona Márk,
Remler Viktor, Stampfel Viktor
8.b osztályos tanulók

Schönbrunn

2011 októberében újra Bécsbe látogattunk.Azindulástreggel8-raterveztük.A
korai kelés mindenkinek nehezére esett,
deajótársaságfelélénkítettminket.Azút
hosszúvolt,deazemeletesbuszonjólelütöttükazidõt.Hegyeshalomnálátértünk
a határon, mindenki örült, hogy végre
Ausztriában van. Lassan beértünk Bécsbeésmindenkitlenyûgözöttaváros.Azután megpillantottuk a schönbrunni kas-

Nagy Ágnes
szervezõ

adott elõ Réka néni szervezésében, ami
igazánjólsikerült.
Ezután következett a „Halloween party”
amire a gyerekek az ünnep jellegzetes
motívumaival díszített süteményekkel érkeztek.Természetesennemcsakjótettek
belõlük,deértékeltükisajobbnál-jobbötleteket.Azeseményensok-sokügyességijátékkalszórakoztattukarésztvevõket.
Az 5. b osztály is dicséretet érdemel,
melynek néhány tanulója másnap rövid
kismûsorraljártaatantermeketésameglátogatott osztályoknak ízelítõt adott egy
Halloween-es „Trick or Treat” cukorgyûjtésbõl.
November beköszöntével pedig lassan a
meghitt karácsonyi készülõdés veheti
majdkezdetét.
Solti Réka és
Némethné Hunya Gabriella
angol nyelvtanárok
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MÁRTON NAP A KÕRÖSIBEN
November 10-én iskolánk megrendezte
azimmárhagyománnyáváltMártonnapifelvonulást.SzentMártonraemlékeztünkezenanapon.Sötétedéskorazudvarongyülekeztünk,deelõtteatermekbenmeghallgattuka3.bosztálymûsorát, izgulva, hogy mikor indulunk már.
Csöngetéskorsiettünkazudvarra.MegérkezettSzentMártonszerepébenalovas, mi pedig lámpásokkal követtük útját.Asötétutcákonszépenvilágítottaka
lámpások és mi Márton napi dalokat
énekeltünk.Afelvonulásalattarendõrök
lezárták az utcákat és a mögöttünk vonulóhangosítókocsilámpásdalokatjátszott. A házak ablakaiból figyeltek minketakörnyéklakói.Sétánkközbenazon
elmélkedtünk,hogyezazutolsófelvonulásunk ebben az iskolában. Ezen kicsit
elkeseredtünk.Szépenlassanvisszaértünkésmindenkibementatermébe.Me-

télyt.Leszálltunkabuszrólésbesétáltunk
akastélygyönyörûparkjába.Ezúttalazállatkertfelévettükazirányt.Azállatkertbejáratánálakísérõtanárokmegvettékajegyeketéscsapatokraosztottakminket.A
kísérõinkkelfelkerekedtünk,hogybejárjuk
az állatkertet. Sok csodálatos állatot láttunk.
Ezutánsiettünkasövénybõlépítettlabirintusba.Kétlánycsaksegítséggeltudta
megtalálniahelyesutat.Alabirintusmellett volt egy szuper játszótér és ott rengetegklasszdolgotkipróbálhattunk.Ami
csoportunk végzett a leghamarabb, így
volt még idõnk nézelõdni és vásárolgatni.Szépújélményekkeltelveértünkestehaza.
Kovács Borbála, Horváth Zsófia,
Fodor Liliána – 6. b

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Játékos sportvetélkedõ
Ismét az alsó tagozatos kisdiákoktól volt
hangos az iskola tornaterme november
21-énés22-én.Immár3.évekerültmegrendezésreaz1-2.és3-4.évfolyamokközöttajátékossportvetélkedõ.Agyerekek
már napokkal elõtte izgatottan várták,
hogyvajonosztályfõnökeikkiketválasztanakbeacsapatokba.A10fõscsapatokat
5fiúés5lányalkotta.Afeladatokközött
a tagok cseréjére is volt lehetõség, így
mégtöbbenvehettékkirészüketa„munkában”.
Aversenymegkezdéseelõttközöszenés
tornára buzdítottuk a gyerekeket és tanítóikat.Avidámtornautánkezdõdhetettaz
összecsapás.  A csapatok gyõzni akarása,odaadásapéldaértékûvolt.Akiselsõsökis,akikelõszörvettekrészt,méltóellenfeleknekbizonyultakamásodikosokkal
szemben. A 3-4. osztályosok pedig már
rutinosversenyzõkkéntléptekpályára.
Aversenybefejezésekéntazeredményhirdetés következett, iskolánk igazgatója
átnyújtottaazosztályoknakaméltánmegérdemeltokleveleketésavándorserleget,
amelyet a gyõztes csapat egy éven át
büszkénõrizhetatantermében.
EzútonszeretnémmegköszönniCzompa
Gyula,CsehKatalinésSíkfõiFerenckollégáimnak, és a 7. b osztályból kiválasztotttanulóknakazodaadósegítségét,továbbáazosztályfõnököknekalelkesközremûködését.
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Asportversenyvégeredményeakövetkezõlett:
1-2. évfolyam:
3-4. évfolyam:
1.helyezett2.b
1.helyezett4.b
2.helyezett2.a
2.helyezett4.a
3.helyezett1.a
3.helyezett3.a
4.helyezett1.b
4.helyezett3.b
5.helyezett1.c
Jövõrevisszavágó!

Kovács Gáborné
alsós tanító

Kiskun Farkas László
emlékére rendezett
szavalóverseny
November 17-én immár másodszor rendeztük meg szavalóversenyünket, ami a
költõ-tanár,KiskunFarkasLászlónakállít
emléket.
Nagyörömünkrevárosunkmásikkétiskolája is képviseltette magát a második és
harmadik évfolyamos tanulóival. Újra köszönthettük a költõ két gyermekét Dáliát
ésZétát,akikmegtiszteltékjelenlétükkela
versenyünket.
Arésztvevõ14gyermeknagyizgalommal
vártaamegmérettetést.Jóvoltújrahallanianyelvtörõnekisbeillõverseket,scsodálattalhallgattukakismûvészekelõadását,akiknemkisbravúrraladtákelõakölteményeket. Néhány vers már ismerõskéntcsengettviszsza.

Azeredményhirdetés Dália és Zéta
közremûködésével
zajlottle,snemkis
meghatottsággal
adták át a megérdemeltjutalmakata
kisszavalóknak.
Másodikosok eredménye:
1.HofferBeáta,HunyadiÁlt.Isk.
2.LehelRéka,HunyadiÁlt.Isk.
3.AdamcsikVivien,II.Rákóczi.Ált.Isk.
Harmadikosok eredménye:
1.PálfiKincsõ,KõrösiÁlt.Isk.
2.SajgóZalán,II.RákócziÁlt.I.
3.InczeRéka,KõrösiÁlt.Isk.
AmásodikosokközülGelányiMárkkülöndíjbanrészesült.
Szívbõl gratulálunk a nyerteseknek, s jövõreisszeretettelvárjukõketerreaversenyre.
Széplakiné Halmai Rita
alsós munkacsop. vezetõ

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Az összefogás bálja a Hunyadiban
„ATanulókért,azOktatásért, a Holnapért”
Alapítvány célja a következõ néhány esztendõben,hogyakisiskolabelsõudvaránegy
kulturált, a gyerekek
számáraideálisjátszóudvarváltsafelajelenlegporos,korszerûtlenteret.
Ezértcsendültfelazene2011.november
19-én, szombaton 19.00 órai kezdettel a
Hunyadi tornatermében. A több mint 200
résztvevõegyütttapsoltanyitótáncotelõadó tanulóink produkciója láttán. Régóta
beszélgettünk róla, hogy szeretnénk egy
kellemesestételtölteniegyüttaszülõkés
a tanárok, azért, hogy a Hunyadi tovább
épüljön,szépüljön.

Elõször hihetetlennek, elérhetetlennek
tûnt egy ilyen nagyszabású rendezvény
megszervezése.Alakultegyszervezõteam:DrahosnéAkócsiAncilla,Kaltenecker
Antalné, Karlné Purczeld Erika, Korbeli
Ferencné,KovácsnéMesterÁgnes,Nyári Ildikó és Vighné Bacsó Mónika bekapcsolódásával. A bál megvalósítása azonbanakkorváltkézzelfoghatóvá,amikora
Szülõ Munkaközösséget segítségül hívtuk. Megkértük az SZMK-s anyukákat,
hogy gondolkodjunk együtt, tegyünk
együtt az iskolánkért és a hozzánk járó
600gyermekért.Biztosakvoltunkabban,
hogyaszülõktámogatásanélkülnemérhetünkeleredményt.
Lázasankészültünkabálra,megkezdõdtek a német nemzetiségi táncok próbái
Versánszki Anna vezetésével. Nusa néni
az5.és7.osztályosdiákokközülállított
összeegycsapatot.KarlnéPurczeldErikaigazgatóasszonyköszöntötteavendégeket,majdfelcsendültazeneatornaterembenésavendégekcsodáltákacsillogó szemû táncosokat, akik „Aufmarsch”
címûkoreográfiátadtakelõ.
Ezzel vette kezdetét a mulatság. A fellépõkközöttüdvözölhettükaDanceFeeling
tánccsoportot is. Ügyeslábú, csinos lányok akrobatikus mutatványnak is beillõ
táncokatadtakelõ.Nagysikertaratottprodukciójuk.
Ezutánegyjátékosvetélkedõkövetkezett,
amelybenazasztaltársaságokösszemér12

hették tudásukat, ki
milyen jártas a „hunyadis dolgokban”.
Acsapatoknakelsõ
feladatkéntegyverset kellett írniuk arról,hogyhogyanérzik magukat, miben
hasonlítanak,mijellemzõ rájuk, majd
fényképeket kellett
felismerni.Ezekafényképekaziskolánkrólkészültek.Aszülõknekelkellettdönteni, hogy pontosan hol. Az „Erre varrjál
gombot”címûfeladatunkisnagysikernek
örvendett.Örömvoltnézni,ahogyszorgos
kezekben jár a tû és egyre több gombot
sikerül felvarrni ez elõkészített anyagdarabkákra. A vetélkedõt végül egy 13 + 1
kérdésbõlállótotózártasok-sokérdekes
kérdéssel. A nyertesek egy-egy tortát fogyaszthattakelegyüttKarlZsoltaMarcella Cukrászda cukrásmestere és Brünner
Bianka 7. c osztályos tanulónak köszönhetõen.NagysikertaratottavendégekkörébenaZumbabemutatóésarögtönzött
tánctanítás is. Az apukák és az anyukák
tánctanulókedvénekaránya20:50voltaz
anyukák javára. Ezután már semmi nem
állhatottahajnaligtartómulatságútjába.
A belépõjegyekbõl, a támogatójegyekbõl
ésatombolákból790 230Ftgyûltössze.
Ebbõlazösszegbõlmégteljesegészében
nemtudjukjátszóudvarrávarázsolniaKisiskolaudvarát,detudjuk,hogyvalaholel
kellettkezdenünk.Folyamatosantájékoztatni fogjuk a szülõket, hogy hol tartunk,
mitsikerültmegvalósítaniacélunkból.
Nagyonbüszkékvagyunkarra,hogyegy
színvonalas és ezzel együtt kellemes
programottudtunkbiztosítanivendégeinknek.Köszönjükarészvételt!Köszönjüka
több mint 100 tombola-felajánlást kicsiknekésnagyoknak,cégeknek,magánszemélyeknek, szülõknek, családoknak. Köszönjükszépenannaka140tanulónknak
és családjuknak, akik támogató jegy vásárlásávalsegítettéknemescélunkelérését. Nagyon felemelõ érzés volt, hogy
ilyensokembernekszámítaHunyadi.KöszönjükszépenazSzülõiMunkaközösség
támogatását,akikjóötleteikkel,részvételükkel,lelkesítõhozzáállásukkalsegítettek
nekünk. Köszönjük a jó hangulatot az 5.
és7.osztályostáncosainknak,valaminta
DanceFeelingcsapatnak.Köszönetünket

fejezzük ki azoknak a cégeknek és magánszemélyeknek,akiktárgyisegítségükkel elõsegítették a bál megrendezését:
Marmor5Kft.(fénytechnika),Texilbarlang
(dekoráció), DIEGO ÁRUHÁZ (szõnyeg,
linoleumborítás), Csendesné Fajta Éva
(asztaldíszek),LauránGyörgy(büfé),József Attila Mûvelõdési Ház (asztalterítõ).
KöszönjükLehelEndrealpolgármesterúr,
KerekesAnnamûvésznõésaDekorEurópaKft.segítségét.
Elhalkultazene,végetértabál.Avendégek nyugovóra tértek, de voltak köztük,
akik megkérdezték, hogy tarthatunk még
egy hasonlót, két hét múlva? Ha két hét
múlva nem is, de a jövõ tanévben ismét
megrendezzük az Alapítványi Bált a Hunyadiban,újabbötletekkel,sok-sokmeglepetéssel.
HangulatjelentésaHunyadiBálról.

Kedves Olvasók!
A Hunyadi János Általános Iskolában a
nyolcadikosztályosokszámáratovábbtanulási elõkészületek folynak. 2011. októberébenmindennyolcadikosztályostanuló kapott egy kérdõívet, amelyben a képességeinket,adottságainkatvalamintérdeklõdési körünket mérték fel. Elõször a
személyes adatainkat kellett megadni,
majd a belsõ tulajdonságainkat, valamint
azokat az iskolákat, amelyeket bejelölnénk a pályaválasztás során. Miután otthonválaszoltunkezekreakérdésekre,az
iskolában a megmaradt pár oldalt együtt
töltöttükkiazosztályfõnökünksegítségével. A feladatlapokban a monotónia-tûrésünket, hibafelismerésünket mérték és
más tanulás-módszertani feladatokat is
kaptunk. Novemberben eljöttek iskolánkbanatanácsadók.Egyesévelmentünka
tanácsadókhoz, akik a kitöltött kérdõívrõl
kérdeztek,ésesetleghanemtudtavalaki még hogy milyen iskolát válasszon, a
tanácsadóksegítettekneki.Dehavalakinekvoltmárelképzelése,hogymilyeniskolát válasszon akkor megerõsítették,
hogyjóldöntöttaképességeihezmérten.
Kaptunk egy lapot, amin értékelték az
energiánkat,abarátságosságot,alelkiismeretességünket,azérzelmistabilitásunkatésanyitottságunkat.
Szerintem hasznos volt a tanács, mert
megerõsítettabban,hogyjóiskolákatválasztottamaközépiskolaitanulmányokelvégzésére.
Hagelmann Vanessza
8. c osztáyos tanuló

Mozidélután a Hunyadiban
A Hunyadi János Általános Iskola MûvészetésHumánMunkaközösségeatörténelemésmédiatantárgyakhozkapcsoló-
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tudásukat. Sok gyerek hazatérve, a szüleivelisbeszélgetettafilmrõl.
A gyerekek véleménye a látottakról:

dóan 2011. október 13-án mozidélutánt
szervezett a nyolcadik osztályos diákoknak.
A gyerekek közösen tekintették meg
StevenSpielbergOscar-díjasalkotását,a
Schindler listáját. A filmvetítés célja az
volt,hogyegyrésztagyerekekátérezzék
a gyûlölet által okozott emberi szenvedést,másrésztképetkapjanakakorszakróltörténelmitanulmányaikhoz,ésazeseményeketlátva,fejlõdjönaszociáliskompetenciájuk, az egymás iránti szolidaritásuk.Emellettafilmformanyelvielemeitis
jólmegfigyelhettékazOscar-díjasrendezõmunkájában.
A délután keretében kiállítást is szerveztünk,amelybenafilmethasonlítottuköszs zeavalóságbólvettképekkel.Akiállítás
megtekintésealattagyerekeketvendégül
láttuk, ahol mindenki szendvicset, üdítõt
ésegykisropogtatnivalótkapott.
Aprogramonközel60nyolcadikosztályos
tanuló vett részt. A film alatt a gyerekek
egy30kérdésbõlálló,történelemésmédia tanulmányaikhoz kapcsolódó feladatlapottöltöttekki,amellyelelmélyítethették

„Szerintemafilmnagyontanulságosvolt.
Hogyazemberekmireképesek,havalami nem tetszik nekik. Szörnyû volt látni,
hogy az emberek azért öltek, mert nem
tetszettnekikvalami.Deláttam,ahogyan
egyemberképestöbbszázembertmegmenteni. A feladatlap annyiból volt jó,
hogyjobbanfigyeltünkarészletekbe.”
(SzilvásiSándor8.aosztály)
„Nekemtetszettafilm.Igazvoltakbenne
olyanrészek,amelyekkicsitszomorúbbak
voltak.Nagyonjóvolt,hogyazosztállyal
együttnéztükmeg.Ezafilmmegmutatja
nekünk, hogy milyen volt akkoriban az
élet. Olyan dolgokat láttam, amit nem is
tudtamvolnaelképzelni.Szörnyûvoltlátni,hogymittettekazsidókkalanémetek.
Afilmmegmutatta,hogyabbanazidõben
isvoltolyanember,akiszembeszálltatörvényekkelésasajátországával,hogysegítsenegymásiknépen.Nagyonszomorú,deolykorbátorítóezafilm.”(Borbély
Zita8.cosztály)
„Ezafilmnekemnagyontetszett.Igazán
tanulságosvolt.Ameddigéleknemfogom
elfelejteni.
Amik régen történtek Hitler uralkodása
alatt, azt szinte fel sem lehet fogni.
Schindler nagyon jó ember volt. Nagyon
sokzsidótmentettmegabbanazidõben.
MostisélnekSchindlerzsidók.Maisjár-

nakasírjáhozazutódok.”(SelyemRoland
8.cosztály)
„Nekemezafilm,magaazélet.Emberek
sorsáról döntenek szinte másodpercek
alatt.Schindlerérzéseiishamarmegváltoznak, mert látja milyen pusztítás megy
végbehónapokalatt.Borzasztómégcsak
ebbe bele is gondolni. Ilyen bizonytalan
életbe,mertsosemlehettudni,mikorlesz
ezvagyakövetkezõéjszakaazutolsóés
mikor ölelheted át utoljára szeretteidet.
Gyerekeknek ilyen körülmények között
kellfelnõniük,mertzsidóleszármazottjaik
vannak.Senkinemérdemelilyenbánásmódot, megaláztatást, hiszen mind
egyenrangúemberekvagyunk,ugyanúgy
szeretünk, élünk és tisztelünk, mint más.
Én annak nagyon nagyon örülök, hogy
ezeket a szörnyûségeket a mai világban
nem tapasztalom és ilyen sanyarú gyermekkorom nincs, mint azoknak a gyerekeknek akkor.” (Somkuti Janka 8. b
osztály)
Molnár Zsanett és
Korbeli Csilla
benarohanóvilágbanésaszeretteinkkelegyüttacsaládokraemlékezniésünnepelni.
Nagyonmeghatódtamasokjubilálóházassági évfordulós házaspár láttán.
Örömvoltlátniamegõszültidõsebbházaspárokat,köztükaszüleimetis,hogy
oklegalábbmegértékeztaszép50.évfordulótésegyüttünnepelhettek.
Régen láttam egy helyen ennyi boldog
ünneplõcsaládot.
Igazánméltóvoltazünnephezazünnepimise,aszebbnélszebbénekekésa
felcsendültorgonahangja,akántorésa
kórusszínvonalaselõadásában.
Gratulálokazösszesévfordulósházaspárnakésnagyonbüszkevagyokaszüleimre, akik kapcsolata minden fiatal
számárakövetendõpélda.
Köszönömazélményt,amitezenaszép
ünnepiszentmisénkaptam.

Szép Ünnepünk volt!
ACsaládokÉvében2011.november13ánmegteltaDunaharasztiRómaiKatolikustemplomaholjubileumiistentiszte-
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letettartottak.Nagyonmeghittésünnepi hangulatot varázsolt András atya. Jó
voltmegállniegykicsit,megpihennieb-

„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hû mindhalálig.”
(Madách)
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Ottaváné Barna Éva
II. Vk. Képviselõje
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2011. november 28-án megtartott ülése
Dr. Szalay László polgármester beszámolójaakétülésközöttelteltidõszakban
történtekrõl:
1.Parkfenntartás keretében lombgyûjtésfolyamatosanzajlott,afõutakmellett oszlopra kihelyezett muskátlik leszedésemegtörtént.
2.Szükségesetéreelkészültahóeltakarításiéssíkosságmentesítésiterv.
3.Elkészült a Temetõ utcai gyalogos
vasútiátkelõhelyésahozzákapcsolódó beruházások, a MÁV részérõl
megtörténtazátadás-átvétel.
4.Átfestésre került a Némedi út–Liszt
Ferenc utca csomópontban a gyalogos átkelõhely burkolati jele kiemelt
pirosalaponfehérszínnel.
5.ARákócziFerencutcaésaTáncsics
Mihály utca keresztezõdésében lévõ
zebraátfestésemegtörtént.
6.AzAndrássyGyulautcábanakerékpársávújrafestésrekerült.
7.ElkészültaTemetõutca–JózsefAttila
utcacsomópontbanazútjavításésa
csapadékvízelvezetésjavítása
8.Befejezõdött a Csokonai utcában, a
Szondi György utca utáni lapályos,
kátyús rész mart aszfaltos útjavítása
ésvízelvezetésénekkiépítése.
9.MegújultaNémediútivasútialuljáróban a gyalogos védõparaván és a
hozzákapcsolódóközvilágítás.
10.Aszilárdburkolatúutakonteljeskörû
útsepréstörténtalombhullásutánés
atélihavazáselõtt.
11.AvárosközpontberuházáselszámolásaitteljesrevízióalávettékaProRégióÜgynökségszakembereiéspénzügyiszempontbólmindentrendbentaláltak.
12.Lakossági kérésre közvilágítás bõvítéstörténtazUzsokiközben.
13.Megtörtént
–aFõútcsapadékcsatornatisztítása
–aMátyáskirályu.–Kinizsiu.áteresz
cseréje
–a Kinizsi u.–Gyóni Géza u. áteresz
cseréje
–aPázmányPéteru.árokkotrása
–aSzondiu.átereszépítése
14.ADHRVKft.ügyvezetõjénekmegbízatása lejárt, ezért 2011. november
14-i taggyûlésen vezetõválasztásra
került sor, ahol ismét Bíró Vencelt
választották ügyvezetõ igazgatónak.

Sürgõsségi elõterjesztés
1. VOLAN KAR Közlekedési Zrt. támogatási igénye
AhelyiközlekedésifeladatokatellátóVOLAN KAR Közlekedési Zrt. 2012. évre
költségvetésben biztosított támogatásán
kívül,aközösségiközlekedéslebonyolításábankeletkezettveszteségeikompenzálására,rendkívüliésegyszeri2.000.000,Ft-otfizetkiarészérea2011.éviköltségvetés készfizetõ kezesség elõirányzata
terhére.
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2. Dunaharaszti Város Önkormányzata
KMOP-4.5.2-11 kódszámú „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázaton történõ indulásáról.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete120férõhelyesDunaharasztiVárosiBölcsõdeépítésérevonatkozóÁtrium
ÉpítésiIrodaBt.általkészítettépítésiengedélyezésitervetelfogadtaésjóváhagyjaaKMOP-4.5.2-11kódszámú„Szociális
alapszolgáltatásokésgyermekjólétialapellátások infrastrukturális fejlesztése” címûberuházásipályázatbenyújtását.
A projekt teljes költsége: 579 350 200 Ft,
amelybõl
az
elnyerhetõ
összeg
150000000Ft
3. Kettõs kereszt állítás a Kegyeleti
Parkban
AKépviselõ-testületKnappTiborképviselõsürgõsségielõterjesztéséthosszantárgyalta.
A kereszt állításával  minden képviselõ
egyetértett,deahelyszínésapolitikához
valókötõdésmiatt5igen,3nemés4tartózódásmelletúgydöntött,hogynemtámogatja Kettõs kereszt felállítását a KegyeletiParkban.

Napirendi pontok
1. Tájékoztató Dunaharaszti Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról háromnegyed éves idõszakra vonatkozóan
Dunaharaszti Önkormányzat KépviselõtestületejóváhagytaDunaharasztiÖnkormányzat2011.éviköltségvetésénekvégrehajtásáról szóló – háromnegyed éves
idõszakravonatkozó–tájékoztatót.
2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 5/2011. (III. 1.) rendelet módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete megalkotja az Önkormányzat
2011. évi költségvetésérõl szóló 5/2011.
(III.1.)rendeletmódosításárólszólórendeletét.(Jegyzõkönyv2.számúmelléklete)
3. Helyi rendeletek módosítása
Dunaharaszti Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének
18/2011. (XI. 29.) rendelete
a zöldterületek kezelésérõl
és a környezetvédelemrõl szóló
12/2005. (VI. 28.) számú
helyi rendelet módosításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi
LIII. tv. 46. § (1) c) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a szabálysértésekrõl szóló,

1999. évi LXIX. tv. alapján a következõ rendeletet alkotja:
1. §
A zöldterületek kezelésérõl és a környezetvédelemrõl szóló, 12/2005. (VI. 28.) Dunaharaszti Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a a következõ c) ponttal egészül
ki:
„c) [Tilos a zöldterületeken:] gépjármûvel
engedély nélkül parkolni, vagy áthajtani.”
2. §
(1) Hatályát veszti a R. 7. §-a.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dunaharaszti Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének
19/2011. (XI. 29.) rendelete
az állattartásról szóló 2/2002. (II. 25.) számú helyi rendelet módosításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
36. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. § Az állattartásról szóló, 2/2002. (II. 25.)
Dunaharaszti Önkormányzati Rendelet 16. §a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A város területén ebtenyészetet kizárólag engedéllyel lehet mûködtetni.
(2) Ebeket tenyészteni csak
a) a tenyésztõ kizárólagos tulajdonában
lévõ, vagy
b) e célból írásba foglalt szerzõdéssel
hasznosított, vagy
c) a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával, önálló kerttel (udvarral) rendelkezõ
ingatlanon lehet.
(3) Az ebtenyészet létesítésére irányuló – a
rendelet 2. sz. melléklete szerinti – kérelemhez csatolni kell:
a) a (2) bekezdésben foglaltak igazolásához szükséges iratokat,
b) az állategészségügyi és a népegészségügyi szakhatóságok nyilatkozatát,
c) a Magyar Ebtenyésztõk Egyesülete
véleményét, valamint
d) a közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulását.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
4. Víziállásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Dunaharaszti Város Önkormányzata Dunaharaszti közigazgatási területén víziállások létesítését és fennmaradását a
12/2008.(V.27.)Ök.számúrendeletével
szabályozta. A rendelet értelmében víziállás építésének, használatbavételének,
fennmaradásánakengedélyezésétahelyi
építésügyi hatóság végezte. Az engedélyezésieljárásrészekéntamederkezelõjénekvagytulajdonosánakhozzájárulását
ismegkellettkérni.
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Az építésügyi hatósági eljárásról szóló
37/2007.(XIII.13.)ÖTMrendeletmódosítása révén a víziállások kikerültek az
építéshatóságiengedélyezéskörébõl,jelenleg elegendõ a meder kezelõjének,
vagytulajdonosánakhozzájárulásaazállami
tulajdonú
vizek
medrében
víziállások létesítéséhez. A fenti jogszabályváltozás miatt a víziállásokról szóló
helyi rendelet hatályon kívül helyezése
váltszükségessé.
5. Dunaharaszti város hulladékgazdálkodási tervének módosítása
A Képviselõ-testület a 13/2005. (IX. 27.)
Ök.sz.rendelettelelfogadtaéskihirdette
a Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét (a továbbiakban HHGT). A terv felülvizsgálata,módosításaajogszabályalapján a 14/2008 (V. 27.) számú rendelettel
megtörtént, a módosítás 2008-2009 évre
határoztamegavároshulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így annak
ismételtfelülvizsgálataésmódosításaidõszerûvévált.
Jelentevezésiidõszaka2010éveredményeinek figyelembevételével 2011–2016
idõszakra terjed ki és a HHGT egyebek
mellettrészletesentartalmazzaazönkormányzati felelõsségi körbe tartozó, elérendõ hulladékgazdálkodási célokat és
az ehhez szükséges cselekvési programokat.
6. A lakások és helyiségek bérletérõl
szóló 4/2010. (III. 30.) számú helyi rendelet módosítása és lakásbérlet meghosszabbítása
Dunaharaszti Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének
20/2011. (XI. 29.) rendelete
a lakások és helyiségek bérletérõl szóló
4/2010. (III. 30.) számú helyi rendelet
módosításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. § A 4/2010. (III. 30.) Dunaharaszti Önkormányzati Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Önkormányzati bérlakásra – a hasznosítás módjától függetlenül – csak határozott
idejû bérleti szerzõdés köthetõ. Ennek idõtartama legfeljebb 5 év lehet azzal, hogy kü-

lönösen méltányolható esetben a szerzõdés
meghosszabbítható, a szerzõdés hatálya határozatlan idejûre módosítható.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet módosítás lehetõvé tette, hogy a
Dunaharaszti, Fõ út 85. sz. 6. ajtószám alatti
önkormányzati lakást Szûcs Attiláné részére határozatlan idõre - továbbra is bérbe adja.
7. Dunaharaszti Város Önkormányzatának Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálata Alapító Okiratának elfogadása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete jóváhagyta a Gyermekjóléti és
CsaládsegítõSzolgálatAlapítóOkiratát.
8. Beszámoló a folyamatban lévõ peres ügyekrõl
AperesügyekrõlszólóbeszámolótaKépviselõ-testületelfogadta.
9. Döntés közbeszerzési eljárás indításáról
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete felhatalmazza a Polgármestert
a „Dunaharaszti Város Önkormányzat
egyesintézményeinektakarítása”közbeszerzésieljáráselõkészítéséreésmegindítására, tekintettel arra, hogy a szerzõdés2011.január31-énlejár.
Aszolgáltatásbecsültértéke18 000 000 Ft
+áfa.
10. A méhnyakrák elleni program folytatása
DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõtestületea2012-benfolytatjaméhnyakrákotokozóHPVellenioltást.Aköltségvetésben 8 000 000 Ft-ot különít el a
céljára azzal, ezzel az ingyenes oltóprogramotkiterjesztiahetedikosztályos
fiúkrais.
11. 2012. évi szúnyoggyérítés elõkészítése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete a 2012. évi szúnyoggyérítési
munkákat a Csepel-Sziget és Környéke
TöbbcélúÖnkormányzatiTársuláskereteinbelülkívánjamegvalósítani.
A Képviselõ-testület 2012. évi költségve-

tésében a településre esõ szúnyoggyérítés teljes költségére vonatkozóan
1 000 000 Ft összegben kötelezettséget
vállalt (légi – 60 ha/5 alkalom, földi – 60
ha/5alkalom).
12. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete jóváhagyta az Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciójában
felvázolt irányelveket és elrendelte ezen
elvek, valamint a szakbizottságok csatolt
véleményeszerinti2012.éviköltségvetés
elsõolvasatformájúösszeállítását.
13. Kisduna TV mûsoridõ vásárlási és
támogatási szerzõdése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõtestülete felhatalmazta a Polgármestert,
hogyaDunaharasztihelyitelevíziósszolgáltatás folytatására 2012. január 1-tõl
2012.december31-igterjedõidõtartamra
a határozat melléklete szerint kössön
szerzõdést a Dunaharaszti Ipartestülettel
évi 8 000 000 Ft + áfa értékben történõ
mûsoridõ vásárlásra, valamint évi
21 000 000 Ft értékû önkormányzati támogatásravonatkozóan.
14. 1273/67 és 1273/75. hrsz.-ú ingatlanok telekrendezése
ALilaakácközlakótelkeinektelekalakításakorelvégeztetettgeodéziaimérésekbõl
kiderült,hogyaVásárhelyiPálutcaiingatlanok és a Fûzfa utcában meglevõ
1273/67 hrsz.-ú telephely a valóságban
használtésaFöldhivatalitérképinyilvántartásiállapotaközöttjelentõseltérésmutatkozik, ezért vált szükségessé ennek a
területnekarendezése.
15. Dunaharaszti természeti területeinek, helyi természeti területként védelem alá helyezése
Dunaharaszti Önkormányzat KépviselõtestületemegbízzaaPolgármestert,hogy
készíttesse elõ az elõterjesztésben szereplõ:
Alsónémedi – árok Turján vidéke
Alsó – Úrbéri szántók öntözõgödre
Felsõ – Úrbéri szántók (Schmale) és
öntözõgödre
Nagy – Mocsár és Öntözõgödre
területek helyi természetvédelmi területkénttörténõvédelemaláhelyezését.

Tenisz
Az ATS Teniszklub lelkestagjaiközültöbben
is elindultak az õszi
korosztályos Play and
Stayversenybudapestifordulóin.
Közülükisalegeredményesebbenszerepeltek:
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Szeptember 10. – Mogyoród, Mandula Petra Teniszakadémia
Korosztályos2.helyezett:SimonSára
Összetett3.helyezett:SimonSára
Október 1. – Mogyoród, Mandula Petra Teniszakadémia
Korosztályos1.helyezett:SimonSára
Összetett3.helyezett:SimonSára

Október 23. – Park Tenisz Kupa
2004. Korosztályos 1. helyezett: Gráf
Bence
2002. Korosztályos 3. helyezett:
GamplettMarci
Gratulálunk az eredményeikhez, remélhetõleg hamarosan további sikerekrõl is beszámolhatunk.

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!
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15 éves
a Dunaharaszti
Német Önkormányzat
Sváb Dalköre
A Dalkör 1996-ban alakult. A kórus
kezdetben vezetõ nélkül mûködött. A
dalok összegyûjtését és leírását egykori tag Krizsák Jánosné vállalta fel,
akinekemunkájáértköszönetünketfejezzükki.
Majd Hommer Zsuzsanna énektanár
vetteátavezetést.
Azelszántkórustagoka15évalattsok
német dalt gyûjtöttek össze, köztük
olyanokatismelyekmár-márafeledés
homályábamerültek.
A kórus a német nemzetiség kultúrájának megõrzését és ápolását tûzte
célul.
Számos fellépéssel öregbítjük Dunaharasztivároshírnevét.
Az évek során testvérvárosunkban
Altdorfban is felléptünk. 2004-ben
Olmütz-ben 2007-ben Budapesten a
Mûvészetek Palotájában Nemzetközi
Kórusversenyenvettünkrészt.
A városi rendezvényeken is lehetõségünk van szereplésekre, kórustalálkozókmegszervezésére.
A kórus mûködését Dunaharaszti NémetÖnkormányzatbiztosítjanagymértékben, azonban helyi vállalkozók és
magánszemélyek is támogatják a kar
munkáját.
Nagyköszönetéselismerésazalapító tagoknak, akik fontosnak érezték
azt, hogy tegyenek a német kultúra
ápolásánakérdekében.
Jelenleg Bárkányi Gabriella ének tanárnõ a vezetõnk. Harmónikán kísér
KassaiZoltán.
Október22-énkerültmegrendezésrea
15évesJubileumiKórustalálkozóaJózsef Attila Mûvelõdési Házban. Köszönjük dr. Szalay László polgármesterúrnak,aNémetÖnkormányzatVezetõségénekalehetõséget.
A rendezvény megszervezésében támogatóinkvoltak:
–Dr.SzalayLászlópolgármester
–NémetÖnkormányzatVezetõsége
–NDHDörökifjútánccsoport,
–Ruffpékség
–KarlJózseféscsaládja
–MannheimJánosnészikvízkészítõ
–GráfMátyásné
–AmbrusJakabéscsaládja
Ambrus Jakabné
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Dunaharaszti Darazsak U9
Szombaton Dabasra látogatott a Dunaharaszti
Darazsak U9-es csapata, ahol a Mari Zoli szülei jóvoltából életre keltett, és hagyományosan
megrendezésre kerülõ London kupán mérhette
össze a tudását a meghívott csapatokkal.
A csoportunkban kapott helyet a jó erõkbõl álló
Bp. Honvéd,
Etalon Sportiskola, és az
Ócsa csapata,
míg a másik csoportban a címvédõ
Kiskunhalas, ill. a
Soroksár, Dabas és az
Alsónémedi csapatai vitézkedtek.
A csoporton belül elõször egy könnyû mérkõzés helyett izzadságszagú találkozó várt ránk,
ahol sok helyzetet elpuskázva, 1:0-ra gyõzedelmeskedtünk a Bp. Honvéd ellen.
Darazsak–Bp. Honvéd 1:0
Gól: Mari Zoli
A második mérkõzésen 5:0 arányú gyõzelem a
szerény képességû, de annál lelkesebb Ócsa ellen.
Darazsak–Ócsa 5:0
Gól: Mari Zoli (2), Bugovics Ádi, Kolozsvári
Lajos, Szabó Peti
majd meglepõ vereség az Etalon ellen 0:2, ahol
sajnos nem küzdöttünk megfelelõen.
Darazsak–Etalon SI 0:2
Csoport másodikként a tavaszi kupagyõztes,
címvédõ, kultúráltan játszó, meggyõzõ, 100%os teljesítménnyel a 4 közé jutó Kiskunhalas ellen léptünk pályára.
Csapatunk kilábalt az átmeneti „hullámvölgybõl”, jó játékkal, újra egymásért küzdve, sima
gyõzelmet aratott és a döntõbe jutott!
Darazsak–Kiskunhalas 3:1
Gól: Szabó Peti (2), Kun Norbert
A döntõben pedig visszavágtunk az Etalonnak,
ahol ellenfelünknek esélyt sem
hagyva megmutattuk, melyik is a
jobb csapat:

Zotya ezúttal nemcsak a góljaival tûnt ki, hanem
nagyon hasznos mezõnymunkát végzett, gólpasszokat adott.
Zali rendkívül magabiztosan végezte a dolgát,
lehetett rá számítani.
Lajos gólt lõtt, sokszor került helyzetbe, hozzátette a magáét.
Gergõ távoli bombái életveszélyesek voltak,
magabiztosan szûrt!
Ezen a napon a CSAPAT újfent nagyot alakított,
így másodjára nyerte meg a negyedik alkalommal megrendezésre kerülõ LONDON kupát,
amelynek szervezéséért külön köszönet Mari
Zoli szüleinek. Köszönjük a csapat nevében a
LONDON étteremben a csapat tagjainak, edzõiknek és kísérõiknek biztosított lakomát, köszönjük az edzõ uraknak a felkészítést, a szülõknek a biztatást, az ellenfeleknek pedig a
sportszerû játékot!
SZÉP VOLT FIÚK!
HAJRÁ DARAZSAK!
VÉGEREDMÉNY, LONDON KUPA, 2011.11.26.
1. Dunaharaszti Darazsak
2. Etalon SI
3. Kiskunhalas
4. Soroksár
5. Bp. Honvéd
6. Dabas
7. Alsónémedi SE
8. Ócsa
A csapat tagjai balról jobbra:
felsõ sor: Slavoczky Gergõ, Kun Norbert,
Kolozsvári Lajos, Bugovics Ádám,
alsó sor: Szabó Péter, Õz Zalán (csk),
Mari Zoltán, Horváth Patrik,
edzõ páros: Megyesi László, Jobbágy Tamás

DÖNTÕ:
Darazsak–Etalon SI (Gloriett) 3:0
Gól: Mari Zoli (2), Szabó Peti
A csapat tagjai bebizonyították,
hogy tudnak egymásért küzdeni.
Az elsõ meccsek relatív bátortalanabb játéka után megmutattuk,
hogy mi az, amikor igazán játszunk.
Patrik lett a torna kapusa, ez mindent elmond a teljesítményérõl,
gratulálunk!
Norbit ezentúl „TANÁR úr”-nak
fogjuk szólítani, úgy leradírozta az
ellenfelek támadóit a pályáról,
klasszis teljesítményt nyújtott!
Ádi szintén nagyon magabiztos
volt, nehéz megfelelõ jelzõket találni a teljesítményére.
Peti fokozatosan lendült játékba,
a 4 között pedig már a „hátán cipelte a csapatot”, jó volt nézni a
játékát.

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!
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EZÜSTÉRMETSZERZETTADRAGONFORCETEAMEDZÕJE
CSURKÁNÉDÖCSAKOVSZKYMÁRIA
AZASHIHARAKARATEVILÁGBAJNOKSÁGONBUKARESTBEN
2011. november 12–13. napján BukarestbenkerültmegrendezésreazAshiharaKarateVilágbajnokság.
AKisdunamentiAshiharaKarateEgyesületbõl4fõ(Cseh-SzakálTímea,PiacsikZsófia,CsurkaGergõ,ésCsurkánéDöcsakovszkyMária)képviseltehazánkategyéniformagyakorlat, csapat formagyakorlat és
kumiteversenyszámokban.
Aversenyelsõnapjaaformagyakorlatokbemutatásával kezdõdött. Egyéni formagyakorlat versenyszámban indult Csurka Gergõ, Piacsik Zsófia és Csurkáné DöcsakovszkyMária.
A formagyakorlat versenyre sokat készültünk, minden nap gyakoroltunk. 5 kötelezõ
formagyakorlatvolt,abbólkellettkihúzniés
bemutatniazadottKATA-t.Mivelcsapatformagyakorlatban is indultunk, sokat kellett
gyakorolni,hogymindaz5formagyakorlatotszinkronbantudjukbemutatni.Felkészülésünkjólsikerült.
Az egyéni formagyakorlat versenyben
CsurkaGergõ(gyermekkategória)kezdtea
bemutatást,ellenfeleicsakrománésorosz
versenyzõk voltak. Gergõ nagyon szépen
hajtottavégreaformagyakorlatot,deabírók
avégénarománkisfiúnakadtákagyõzelmet,smivelegyeneskiesésbenzajlottaverseny,ígyõkiesett.
PiacsikZsófiavoltakövetkezõ,akijuniorkategóriábanversenyzett.Jólkezdteagyakorlatsort, de a felénél elbizonytalanodott egy
mozdulatnál, így a román ellenfelét hozták
kigyõztesnek.
Utoljáraén(Csurkáné D. Mária) léptemtatamiraafelnõttnõikategóriában.Oroszés
moldávellenfeleimetlegyõzvejutottamela
döntõig,aholegyrománlánnyalmértemösszetudásomat.Abírókarománlánythozták ki gyõztesnek, így ezüstéremmel zártamaverseny.
Az egyéni formagyakorlatok után következettacsapatformagyakorlat.3fõadtaacsapatot:CsurkaGergõ,PiacsikZsófiaésén.
Felnõttkategóriábankellettindulnunk,mivel
a csapat legidõsebb tagja határozza meg
hogy mely kategóriában indulhat, s jelen
esetbenénvoltamalegidõsebb,vagyisfelnõtt.Amagyarcsapatvoltígyalegérdekesebb, tekintettel arra, hogy Csurka Gergõ
mégcsak10évesenadtaacsapat3.tagját.Ennekellenérenagyonjólszerepeltünk.
Azüzbégcsapattalszembennyertünk,sígy
bekerültünkaháromlegjobba.Ottaromán
csapattal versenyeztünk, akikkel szemben
veszítettünk. Nem szomorkodtunk hiszen
nagyszerûacsapat3.hely.Ezekutánnem
tudnimiért,visszahívtákcsapatunkat,hogy
azelsõkörbenkiesettoroszcsapattalmérkõzzünkaharmadikhelyért.Ezmegistörtént,nagyonszépenbemutattukakihúzott
formagyakorlatot, minden mozdulatot egyszerre csináltunk, ahogy kell szinkronban.
Azoroszokezzelellentétbentöbbhibátisejtettekakatavégrehajtásasorán.
Dunaharaszti Hírek – december

Meglepetésünkre ennek ellenére a bírók
négy-egyaránybanazoroszcsapatothoztákkigyõztesnek.Nekünkmaradtazerkölcsigyõzelem.
Délutánaserdülõésjuniorkumiteversenyszámokkövetkeztek.
PiacsikZsófiaversenyzettjuniortkorosztályban.Elsõellenfeleegyrománlányvolt,akivelszembenZsófiaelvesztetteaküzdelmet.
Következõellenfeleszinténegyrománlány
volt,akitZsófia3pontosfejrúgássallegyõzött. Harmadik ellenfele egy nála jóval nehezebboroszlányvolt,akiegybelsõcombosnáltérdenrúgtaZsófit.Zsófieztbejelezte,sezzelazegyponttalazoroszlánylett
agyõztes.Zsófiígynemjutottbeanégylegjobbközé.
A verseny másnapján a felnõtt küzdelmek
következtek. Cseh-Szakál Tímea súlycsoportjábankilencenvoltak.Timiegy5-öscsoportbakerült,aholnégylánnyalkellettkörmérkõzéstvívniaaközépdöntõbejutásért.
Azelsõháromellenfelétadán,azorosz,és
azegyikrománlánytlegyõzte.Utolsóellenfeleegymásikrománlányvolt,akitszintén
legyõzött, egy ponttal (mivel a román lány
kétszerarconütötteTímeát,ígyTimikapott
egypontot).Eztazonbannemrögzítettéka
versenyjegyzõkönyvben,ígyTiminekeza
küzdelmeelveszett.Ezennemizgultunk,hiszenígyisbejutottacsoportjábólalegjobb
négybeaháromnyertesküzdelmével.Készültünk az esti középdöntõre, ahol nagy
meglepetésünkrenemaTimithívtákbeha-

nemaztakétlánytakitTímeánklegyõzött.
Utólagmegmagyaráztákhogyadminisztrációshibatörtént,deezmárTiminnemsegített,ígyannakellenérehogymindenkitlegyõzött,éremnélküljötthaza.
Magyarországról még egy ashiharás versenyzõvettrésztavilágbajnokságon,aceglédiegyesületbõlAbuczkyCsaba,akifelnõtt
férfi -60 kg-os kategóriában bronzérmet
szerzett.
Bárnégyéremmelkellettvolnahazatérniea
csapatnak, úgy gondolom, hogy ez a két
éremisegyszépteljesítményamagyarversenyzõktõl.
Gratulálok minden indulónak, aki kitartó
munkával végig csinálta a felkészülést és
helytálltaversenyen.
Továbbraisvárjukegyesületünkbeasportolnivárófiatalésidõsebbkorosztálytis.
EdzéseinketaHunyadiJánosIskolafelsõ
tagozatának tornatermében tartjuk kedden és csütörtökön gyerekeknek 17.30
órától,felnõtteknek18.30órától,valamint
vasárnap a Mannheim Squash Klubban
18.00 órától. Web: www.karatesulidragonforce.hupont.hu.
MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN,
TARTOZZ KÖZÉNK!
Csurkáné Döcsakovszky Mária
vezetõedzõ

Adecemberihidegreésazünnepekrevalótekintettelnemmenneka
leolvasóink,ígyjanuárbanmindenleolvasósügyfelünkbecsültszámlát
fogkapni.
Ünnepi nyitvatartásunk:
2011. 12. 19. hétfő
8–16 óra
utólsóügyfélszolgálatinap
2012. 01. 04. szerda 8–16 óra
elsőügyfélszolgálatinap
Minden kedves ügyfelünkenk békés karácsonyi ünnepet és sikeres,
boldog új évat kívánunk!

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!
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Pitbullok Éjszakája Ketrecharc Budapest
A Kemposok ismét hozták a formát!

Október 1-én SoroksáronrendeztékmegaPitbullokÉjszakáját, ahol a Dunaharaszti Kempo több érdekeltségben is
szerepelt a nemzetközi ketrecharc gálán. Besztercei RajmundésBeszterceiMóricsajnosalulmaradtmagyarilletve
moldávversenyzõvelszemben.SzombatPatrikafelnõttprofi8-astornájábanszerepelt,aholmárazelsõkörbentalálkozottafavoritnakszámítónyíregyháziellenfelével,akitpontozással meg is vert. A második körben KO-val gyõzedelmeskedett, végül hulla fáradtan a döntõben alulmaradt a
„Tarzan”becenévrehallgatóellenféllelszemben.
FelföldiSzabolcsisnagyotküzdött!
A„hegylakó”becenévrehallgatóDunaharasztiFighterazest
fõmérkõzésénarománDánielAlexandrutvertemegegyhátsó-alsó karfeszítéssel. A román versenyzõ erõsen bekezdett,deütéseit,térdrúgásait,dobáskísérletéthárítottaSzabolcs, majd a kellõ pillanatban elkapta a románt, és a szó
szorosértelmébenmajdnemkitörteaversenyzõvállát.
ADunaharasztiaknakezenfelülvoltmégegynagyfeladata,hogyátfogóbemutóttartsonaküzdõsportágról.AHamodi
Omár,BalázsJános,BagdiTamás,SósTibor,LászlóZsolt
ötösfogatóriásisikertaratott.
Október 8-án Szigethalmon rendezték meg a Magyar
KempoSzövetségversenyét.LászlóZsoltésSósTiborfull
kontaktban aranyérmet szereztek életük elsõ versenyén,
HamodiOmárezüstéremmel,GyimesiMárkbronzéremmel
gazdagodott.
November 12-én FelföldiSzabolcsmegszereztea2.DAN
Mester fokozatot. A reggel 9 órától este 8 óráig tartott övvizsgánalegjobbanteljesített.
November 27-én aSportJitsuMagyarBajnokságánszerepeltek fiataljaink, ahol Sós Tibor nehézsúly ill. open (súlycsoportnélküli)kétaranyatszerzett.BárdosVajk,KósaRoland aranyérmet, László Zsolt, Kovács Dániel bronzérmet
hozotthaza.
Csapatunk decemberi hónapban sem tétlenkedik. December 17-én NémetországbanlépfellegközelebbFelföldiSzabolcs,BagdiTamásésSzombatPatrikasúlycsoportnélküliFreeFightkategóriában.
Koraimég,deezazutolsóüzenetünkidénebbenaformában.Mindenkinekakinézminket,hallrólunk,vagyakármilyenformábandrukkolnekünk,annakmegpróbálunkeredményekkelkedveskedni.Akikiszeretnépróbálnimagátnálunk, továbbra is szeretettel várjuk edzõtermünkben. Mindenkinek szívbõl kívánunk boldog karácsonyt, és sok
akaratot, erõt, és egészséget a jövõbeli küzdelmeihez!
BOLDOG ÚJ ÉVET DUNAHARASZTI !
Cím:DunaharasztiFoút47Pitbull-Kempo-SportEdzõterem
(Felföldi-Guminál)Tel:06-30-9902-354,06-24-460-164
Felföldi „hegylakó” Szabolcs
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„Léna” gyönyörû németjuhász lánykutyus,akicsupánegyévkörüli,játékos, kedves és rendkívül jó házõrzõ.
Õisegyasokcsalódott,árvakutyus
közül,akiketönerõbõlfogadtambe.
Állatbarát, jólelkû gazdik jelentkezésétvárjuk,akiksohatöbbetnemfognak fájdalmat okozni Lénának, akik
egy életre gondolják az örökbefogadást. Bízunk benne, hogy vannak
mégilyenigaziálomgazdik.
Ennekatündérikis„szörmókgombolyagnak”iskimondottanjólelkû,
állatszeretõ gazdit keresünk.
Olyangazdit,akiazidõmúlásával
nemfogjamegunniõt,mintegyhaszontalan tárgyat, s nem fogja
gyepmesterrel elvitetni.... (mint
sajnosmégmindigsokantesznek
ilyet!). A puli fiú-kutyuska egy év
körüli,fiatalésjátékos,nagyonvágyikaszeretetre.
KérnémszépenÖnöket,havanazolvasókközöttolyanállatbarát,akiszinténsegítiésvédiazártatlanállatokat,hogy
adományávaljáruljonhozzáönerõbõlmentettHARMINCkutyus mindennapjainak jobbá tételéhez. Egyre nehezebben
tudomellátniõket,deigyekszem,hogyamásokáltalkidobottkutyusoknálamideiglenesenotthonrataláljanak.Szükségünklenneélelemre,plédekre,orvosiköltségekbensegítségre.Kérem, segítsék a kis árváimat!
Köszönömszépen.
Egyúttalszeretnékkérnimindenkutya-tulajdonost,hogyakik
láncontartjákakutyájukat,legalábbahideghónapokbanengedjék oket szabadon. (Minden jóérzésû állatbarát számára szomorú látvány egy láncra vert kutya, de sajnos sok
négylábúnakezasorsa!)Arraiskérnémagazdikat,hogya
kutyusokházaittéliesítsék,gondoskodjanakszámukramelegkuckóról,valamintahidegidõbenisarendszeresitatásról,melegételrõl.
NagyonszépenmegköszönömaHarasztiHírekszerkesztõségének és Lovászi László Úrnak az egész évben nyújtott
segítségét,felhívásainkmegjelentetéséneklehetõségét.
Boldog, békés ünnepeket kívánok a Szerkesztõségnek
és az Olvasóknak!

Enikõ 06-20-803-0543

Csillagfény Központ

Természetgyógyászat & Ezotéria
Lepje meg szeretteit egy lazító, gyógyító masszázssal,
vagy természetgyógyászati kezeléssel!
Vásároljon karácsonyra ajándékutalványt!

Energetikai kezelések , masszázsok , reflexológia
biorezonancia , allergia vizsgálat és kezelés.
Gyógynövények , kristályok , ajándéktárgyak , selyemmandalák.
Dohányzás leszoktatás , NO SMOKING
SÓSZOBA: asztmatikus, allargiás, kruppos és egyéb légúti tünetek
kezelésére és megelozésére.
Dunaharaszti, Fõ út 121. Tel.: 70-378-8539, 24-659-469
www.csillagfenykozpont.hu

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!
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Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat.
A Dunaharasztin lakó 45–65 éves nõk,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak,
amin szerepel, hogy mikor várják õket a
Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 06 (28) 507-126)
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetõség adott! Éljenek vele!
2011. december 1-tõl

Szerkesztõk:
dr.SzalayLászlópolgármester,LovásziLászló(06-70-336-7655)
Szerkesztõség: DunaharasztiPolgármesteriHivatal–2330Dunaharaszti,Fõút152.,tel.:504-450
Hirdetésfelvétel: PolgármesteriHivatal,e-mail:ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
TeszárÁkos,szerzõk,szerkesztõk.
Akéziratokleadásihatárideje:megjelenéstmeglezõzõhónap20-a.Kéziratot60napigõrzünkmegés
nemadunkvissza.Megjelenik8500példányban.Ahirdetésekvalódiságáértésabeküldöttanyagok
minõségéértfelelõsségetnemvállalunk.ISSN1589-5874
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KÖSZÖNET
ABarátságNyugdíjasEgyesületvezetõsége ez úton kívánja megköszönni a
2011-es évben az Egyesület részére
nyújtotttámogatást,melylehetõvétette,
hogy ebben az évben is színvonalas
programokattudtunknyugdíjastársainknakbiztosítani.
Ezértköszönetilletidr.SzalayLászlópolgármesterurat,képviselõtestületetésa
hivataldolgozóit.
KöszönjüksegítségétSzappanosZoltán
úrnak, a Liget virágbolt vezetõjének
KreiszMarcsinakésazutazásbansegítségetnyújtóNexusKft.vezetõségének.
Végezetülpedig,denemutolsósorban
avezetõségKellemesKarácsonyiünnepeketéssikerekbengazdagBoldogÚjévetkívánnyugdíjastagjainakésaDunaharasztiHírekmindenolvasójának.
Barátság Nyugdíjas Egyesület
vezetõsége

2 0 11 .

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér

DíJAK:

színes

egészoldal:
95000Ft+áfa
féloldal:
50000Ft+áfa
negyedoldal:
26000Ft+áfa
nyolcadoldal: 10000Ft+áfa, 13000Ft+áfa

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNKLETÖLTHETÕÉSOLVASHATÓAWWW.DUNAHARASZTI.HUHONLAPON!
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Igazi ünnepváró hangulat fogadta advent második hétvégéjén a
Laffert-kúria udvarára ellátogató harasztiakat. Már a hét elején
ünnepivilágításbaöltözöttavárosközpontjaésabarokkkastély.
Ittkerültmegrendezésreatavalymárnagysikertaratottadventi
műsor és kirakodóvásár. Az önkormányzat részéről a szervezési
feladatok oroszlánrészét Lehel Endre alpolgármester végezte, az
anyagiakat pedig az Oktatási, Sport és Művelődési Bizottság
biztosította. A rendezvény fő motívuma volt, hogy amíg tavaly a
gyermekek, idén a felnőttek adták a városi műsort a szabadtéri
színpadon.
Szombaton Velkei Károly konferálása mellett igen színvonalas,
verses dalos produkciót mutatott be a tanárokból, óvónőkből,
képviselőből és civilekből álló alkalmi társulat. A kúria
dísztermében került sor a főműsorra, Geiger György
trombitaművész és Marosi Éva hárfaművész nagysikerű
hangversenyére.
Vasárnap ökumenikus keretek között gyújtották meg az adventi
koszorú második gyertyáját a haraszti lelkészek, majd a Szent
István templomba várták a közönséget a hagyományos adventi
hangversenyre, melyen felléptek helyi felekezeti, nemzetiségi,
valamintcivilkórusokésdalkörök,fúvóséspengetőshangszeres
előadók,valamintvendégkéntafővárosiSzentRitakórus.
A kisebbeket a kúriában várta kézműves foglalkozás és a
Trambulin meseszínház műsora. A két délutánon dicséretes
helytállással tartották meg helyi civil szervezetek tagjai a
kirakodóvásárt,aholakarácsonyiportékákmellettteával,forralt
borralésgesztenyévelláttákvendégülalátogatókat.

