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BEMUTATKOZIK A MÛVÉSZCSOPORT

Három hónapja alakult meg Dunaharasztin a mûkedvelõ mûvész-
csoport, mely minden páros héten szerdán 17 órától jön össze a
József Attila Mûvelõdési Házban. Tagjai rangos kiállítások sze-
replõi illetve fõszereplõi. Képeik zsûrizés után kerülnek kiváloga-
tásra. A VIII. Csepeli Képzõ és Iparmûvészeti Biennálén Bánkuti
Emese, Desics Erzsébet, Gellért Erzsébet, Horváth László Adri-
án alkotásai kerültek kiállításra a Csepel Galéria Mûvészetek Há-
zában (Csepel, Csete Balázs u. 15.). A nagy érdeklõdés miatt a
kiállítást meghosszabbították 1 hónappal, így januárban még
megtekinthetõ. 
Harasztin virágzik a hivatásos képzõ és iparmûvészek egyesüle-
ti élete. Csoportunk minden hónapban meghívja valamelyiküket,
aki nem csak saját alkotása-
it mutatja be, hanem aktívan
közremûködik a jelenlévõk
mûvészi továbbképzésében,
új alkotói módszereket ad át,
a készülõ alkotások közben
konkrét tanácsokat is ad.
Az elmúlt hónapokban Nyár
A. Ildikó pedagógus és ipar-
mûvész volt a vendégünk.
Õszinte nyíltsága, kedves
személyisége alkotóink kö-
rében maradandó élményt szerzett azzal,
hogy az ebben a szakmában nem igazán jel-
lemzõ módon adta át a festés rejtett fogá-
sait. Eközben arra is volt figyelme, hogy ér-
tékelõ gondolatokat közöljön a korábban
elkészült munkákkal kapcsolatban, és
hasznos tanácsokat adjon a helyszínen
készülõ képekhez. Decemberben Simon
M. Veronika a Székesfehérvári Nemzet-
közi Mûvészkört vezetõ festõmûvész ve-
zetett be a Leonardo módszer rejtelmei-
be és a XXI. sz. technikákba. Januárban Kerekes
Anna lesz a vendégünk. Ebben a félévben meghívtuk Altner
Ilona festõmûvészt, Berkes Gyula festõmûvészt, Lehel Endre
grafikust.
A devecseri ipari iszapkatasztrófa áldozatainak megsegítésére
a mi sajátos eszközeinkkel, festményeink felajánlásával segítet-
tünk. Többször leutaztunk Devecserbe, karitatív és lelki segélyt
nyújtottunk a katolikus plébános által szervezett Mikulásünnep-
ségen. A katolikus plébánia Devecserben az információk és az
adományok fogadásának és szétosztásának egyik központja-
ként mûködik. A helyi rádió az emberek tájékoztatásának és tá-
jékozódásának legfontosabb fóruma. Miklós atya karizmatikus
személyiség, aki a Katolikus Egyetem médiaszakos hallgatóit
hívta meg heti váltásban a plébánián felállított rádióstúdió üze-
meltetésére. Mikós plébános úr egész nap a terepen van, ha
nem misézik Devecseren és Kolontáron. Kezdeményezte egy ré-
gi irodaépület megvásárlását, és abból apartmanház kialakítá-
sát. Itt helyezi el azokat az egyedülálló személyeket, akiknek nin-
csenek befogadó rokonai. A tévés híradások, úságcikkek nem
adják vissza azt a borzalmat, amit a helyszínen az utcákat jár-
va tapasztaltunk. Az elhagyott otthonok, nyitott ablakain, kertka-
puin bepillantva, az a rémület, rettenet, amit egy ház szobáján
2 méteres magasságban a vörösiszap maradvány okozott, nem



HARASZTI EGE ALATT
Új helytörténeti sorozatot indított útjára a Városi Könyvtár és a Hely-
történeti Emléktár. A �Haraszti Históriák� címmel megjelenõ füzetek
Dunaharasztiról szólnak, de nemcsak dunaharasztiaknak. 
Napjainkban egyre nagyobb az igény, hogy visszatekintsünk régmúlt
idõk visszahozhatatlan éveibe, hogy bepillantsunk szûkebb
pátriánk, szülõvárosunk múltjába, hogy utánajárjunk: honnan
jöttünk, mikor jöttünk és kik vagyunk. Az írásos és képi doku-
mentumok mellett fontos, hogy megõrizzük a szájhagyomány
révén ránk maradt kortárs tanúságtevõk emlékeit. Lokálpatri-
óta elkötelezettségünkbõl fakad, hogy felkutassuk és meg-
õrizzük a személyes és helyi emlékeket, történéseket. Hely-
történeti füzetsorozatunkban egyéni históriáknak, intézménytörténeteknek adunk he-
lyet. Feldolgozzuk a közélet jelentõs személyiségeinek, családjainak, egyesületei-
nek históriáját. Bemutatjuk a helyi népélet és hagyományok jellemzõit, a neves köz-
épületek, villák, szobrok és templomok történetét.
Elsõ füzetünkben Végh Gábor (1929�2008) hangszalagra mondott visszaemlékezé-
seit rögzítettük. Egy régi haraszti polgár mondja el gyermek- és ifjúkori emlékeit, mu-
tatja be a hajdani szeretett Haraszti vadregényes tájait. Bár Végh Gábor már csend-
ben eltávozott közülünk, magnóra mondott élményeit igazi patriótaként az utókorra
hagyta, hogy azokat megossza velünk is. 
A szerzõ visszavonhatatlan kötõdése
Dunaharasztihoz szívet melengetõ ol-
vasmányélmény. Ajánljuk mindazok szí-
ves figyelmébe, akik városunk múltja
iránt érdeklõdnek!

Táborosi Zoltánné 
és Gáll Sándor

szerkesztõk

A Haraszti Históriák helytörténeti füzet-
sorozat elsõ kiadványa a Városi Könyv-
tárban 500 Ft-ért megvásárolható. Kö-
szönjük a haraszti lakosoknak, hogy
adójuk 1%-ával támogatták a könyvtár
mûködését. Felajánlásaikból fedeztük a
�Haraszti ege alatt� kiadványunk nyom-
daköltségét. Az árából befolyt bevétel-
bõl további helytörténeti kiadványainkat
finanszírozzuk.
Köszönettel

Táborosi Zoltánné
Városi Könyvtár

igazgató
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RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMA:

16794601-1-13
A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

VÁROSI KÖNYVTÁR
és József Attila Mûvelõdési Ház

2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 12/b.

írható le. Megpróbáltuk elképzelni magunkat a bent tartózkodók
helyébe, nincs rá szó ami ezt ki tudja fejezni. Csak befelé nyel-
tük a könnyeinket� A takaros, rendezett otthonok, üresen tát-
ják ki kapuikat, ablakaikat, mint egy segélykiáltás. Éltünk, vol-
tunk. A néma utcákban az iszap eltakarítása példaszerûen meg-
történt, a fehér hóban nyoma sincs az utakon. A lelkekben an-
nál inkább beégett ez a trauma.
Karácsony elõtt két nappal a devecseri gyerekeknek olajfestés
foglalkozást tartottunk. Óriási élmény volt a gyerekeknek, hogy
egy délelõtt elkészültek a kis alkotások, amit aztán be is kere-
teztünk. Boldogan és büszkén vitték haza a karácsonyfa alá éle-
tük elsõ olajképét, amik aztán reményeink szerint mihamarabb

új otthonaik falára kerülnek.
Számomra feledhetetlen volt
a gyerekek örömtõl csillogó
szeme és én is hálás voltam,
hogy adhattam valami cso-
dát a sokat megélt gyerekek-
nek. Számomra ez igazi ka-
rácsonyi ajándék volt.
Most így a 2011-es év ele-
jén megígérjük, hogy a to-
vábbi lapszámokban egy-
egy mûvésztársunkat be-

mutatjuk, élettörténetén és képein keresztül.
Ezek a civil szervezõdések ennek a városnak a szellemiségét,
kulturális életét gazdagítják, és ez mindannyiunk számára érték.
A József Attila Mûvelõdési Ház vezetõsége segíti és szívügyének
tekinti a képzõmûvész kör értékteremtõ tevékenységét, amit ez-
úton is köszönünk. 
Várjuk azokat a � még csak otthonuk magányában festegetõ, al-
kotó � érdeklõdõ mûvésztársainkat, akik a festõkör életébe be
akarnak kapcsolódni.

Bánkuti Emese
Tel.: 06-20-565-1646 

bankutiemese@freemail. hu

Végh Gábor

K Ö N Y V T Á R I  H Í R E K
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Felhívás!
2011 májusában is megrendezésre kerül a Születés Hete Dunaharasztin. Az or-
szágos sorozat keretében városunkban is sok színes, gyermekvállalással, gyermek-
neveléssel kapcsolatos programmal készülünk a fiatal családok és házasulandó ér-
deklõdõk számára. 
E program keretében olyan kerekasztal-beszélgetést tervezünk, ahol a gyakorló és
leendõ szülõk kötetlenül társaloghatnak olyan kérdésekrõl, hogy: Jó-e az apuká-
val együtt szülni? Mi a jó az �apás� szülésnél, vannak-e negatívumai? Miben
tudnak az apukák segíteni vajúdó kedvesüknek?
Várjuk azoknak az apukáknak a jelentkezését, akik jelen voltak gyermekük világra
jötténél, és ennek élményét szeretnék elmesélni, megosztani a többiekkel, vagy ta-
nácsot adni a leendõ apukának. 
Az eszmecsere nyílt, így az ellenvéleményen lévõ vendégeket is szeretettel várjuk! 
Az apukák mellett természetesen a gyakorló édesanyákat és az anyaságot még csak
tervezõ hölgyek megjelenésére is számítunk!
Terveink szerint a kerekasztal mellé szakembereket is meghívunk, akik a feltett kér-
désekre válaszolnak. 
A rendezvény idõpontja: 2011. május 4. szerda 18 óra, helye a József Attila
Mûvelõdési Ház.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk!

A jelentkezéseket várjuk a következõ e-mail címre:
info@csillagfenykozpont.hu

vagy a +36-70-378-8539 telefonra.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének 
2011. január 24-én megtartott ülése

Dr. Szalay László polgármester tájékoztatást nyújt a két ülés kö-
zött eltelt idõszak eseményeirõl:
1. Kitisztításra került a Soroksári út mentén a HÉV töltés mind-

két oldala, a bokrok meg lettek nyírva, az aljuk ki lett takarít-
va, valamint a szemét el lett szállítva Dunaharaszti közigaz-
gatási határán belül.

2. Határ útról több teherautónyi havat és jeget kellett elszállítani.
3. A havas utak megtisztítása, valamint a járdák síkosság men-

tesítése folyamatosan, szükség szerint megtörtént.
4. Sport-szigeti parkerdõben megrongált asztal helyreállítása

megtörtént.

Napirendi pontok

1. Döntés a közbeszerzési eljárás eredményérõl és eljárás
indításáról

Az intézményi bõvítések kapcsán a tervezésre is ki kell írni köz-
beszerzést. Intézményi bõvítések témában lesz majd pályázati
lehetõség, ezért a képviselõ-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a Hétszínvirág Óvoda és a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola bõvítésének tervezésére vonatkozó, közbeszerzési eljárás
elõkészítésére és megindítására.

A �Képzések� tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese az 
M-Stúdium Kft. (7370 Sásd, Nagyvárad u. 17.) lett, nettó
12 800 000 Ft+áfa összegben.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmaz-
ta továbbá a polgármestert, hogy a Dunaharaszti Város Ön-
kormányzatának lezárult és lezáruló pályázati pénzekbõl meg-
valósuló projektjeinek ellenõrzésére és dokumentálására a
�Dunaharaszti Város fejlesztési stratégiájának projekt- és for-
rásorientált aktualizálása� tárgyú közbeszerzési eljárást ké-
szítse elõ.
Elõkészítésre és megindításra kerül továbbá a �Irodaszerek, pa-
pírok, tonerek beszerzése� eljárás 12 700 000 Ft+áfa keretösz-
szegben, és �Étkezési utalványok és sulicsekk beszerzése� tár-
gyú közbeszerzési eljárás 44 000 000 Ft + kifizetõi SZJA keret-
összegben.

2. SZMSZ módosítása

A Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítására részben a jogszabályi változások, részben pedig
a technikai és összetételi változások miatt volt szükség.

3. Fõ út 85. sz. alatti lakásra vonatkozó elõvásárlási jog gya-
korlása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a dh. 5296
hrszú., természetben Dunaharaszti, Fõ út 85. szám alatti, lakó-
ház udvar megnevezésû ingatlanban lévõ Fenyvesi László
166/1000 tulajdoni illetõségére vonatkozóan elõvásárlási jogával
nem kívánt élni, az értékesítéshez hozzájárult.

4. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló ren-
delet-tervezet elsõ olvasata

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormány-
zat 2011. évi költségvetésérõl szóló rendelettervezet elsõ olva-
satát elfogadta. 

5. Közösségi közlekedés díjainak és támogatásának módo-
sítása

A közösségi közlekedés díjai az alábbiak szerint változtak: 

1. Menetjegy 180 Ft
2. Havi bérletjegy (érvényes minden járatra) 2900 Ft
3. Tanuló, nyugdíjas havi bérletjegy 1300 Ft
Pótdíjak
1. Helyszínen történõ fizetés esetén 3000 Ft
2. 30 napon belül készpénzfizetési átutalással 

történõ fizetés esetén
6000 Ft

A díjak a 25% ÁFA-t tartalmazzák!
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormány-
zati támogatás mértékét 2011. évre összesen 23 000 000 Ft-ban
határozza meg, mely összeget négy egyenlõ részben, a Szolgál-
tatási Szerzõdés alapján fizeti meg számla ellenében, Dunaha-
raszti Város Polgármesteri Hivatala a szolgáltató Weekendbus
Zrt. részére.

6. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról

A határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval a képviselõk
egyetértettek. 

7. Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság beszámolója a
2010-ben végzett munkájáról

Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság 2010-ben végzett mun-
kájáról szóló beszámolót a Képviselõ-testület elfogadta. 

8. Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a 2010-
ben felhasznált szociális célú támogatásokról

Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóját a 2010-ben
felhasznált szociális célú támogatásokról  Képviselõ-testület el-
fogadta. 

9. A kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttmûködési
megállapodás felülvizsgálata

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete Együttmûködé-
si Megállapodást köt a Dunaharaszti Bolgár Kisebbségi Önkor-
mányzattal, a Dunaharaszti Cigány Kisebbségi Önkormányzat-
tal, Dunaharaszti Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal, valamint
a Dunaharaszti Német Kisebbségi Önkormányzattal. Az együtt-
mûködési megállapodás-tervezetek szövegét a Képviselõ-testü-
let jóváhagyja. 

Minden kedves olvasónak Békés Boldog Új Esztendõt kíván 
az Alsófalusi Nyugdíjas Klub. 

Külön köszönet azoknak, akik 2010-ben is segítették mûködésünket, név szerint: 
dr. Szalay László, Mennheim Lénárd, Kaltenecker József, Ruff Pékség, Horváth Zoltán (Zöldfa utca).

A Klub nevében: Lakatos Lajosné, Gazsovics Mihályné
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Tájékoztató a helyi közösségi 
közlekedésrõl

Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi közösségi
közlekedésre ékezett panaszok miatt ellenõrzést tartottunk a
Weekendbusz Zrt. által üzemeltetett buszokon, és megállapí-
tásainkról az alábbi jegyzõkönyvben tájékozattuk a Társaság
vezetõit.

JEGYZÕKÖNYV

A helyi közösségi közlekedés 
ellenõrzésérõl

Az ellenõrzést végezték: 
Drscsákné Kerekes Gabriella képviselõ
Hargitai Péter vagyongazdálkodási ügyintézõ

Az ellenõrzés idõpontja:
2011. január 17. és 18.

Lakossági panaszok miatt szükségessé vált a Weekendbus
Zrt. által Dunaharasztiban végzett közösségi közlekedés
szúrópróbaszerû ellenõrzése. 
Ellenõriztük a 2011. január 17-én menetrend szerint HÉV
Külsõ állomásról 17 óra 32 perckor induló járatot. Azt ta-
pasztaltuk, hogy a busz a megállóhelyre is késve 17 óra 35
perckor állt be, és ez által 17 óra 37 perckor, tehát 5 perc
késéssel indult, mely késést nem a HÉV pontatlan érkezé-
se okozta.
A TESCO végállomásra már pontosan érkezett 17 óra 49
perckor. A TESCO felõl érkezõ 17 óra 33 perckor induló
járat menetrend szerint közlekedett.
2011. január 18-án iskolajáratot is ellenõriztünk, a LIDL
állomástól 7 óra 31-kor indulót.
A járat pontosan érkezett, kiépített megálló hiányában az
áruház parkolójának kijáratában lehetett felszállni, így a
jármûvezetõ figyelmességén múlik, hogy a tájékozatlan
utast felvegye. Az utazás során azonban a megengedett se-
bességet a jármûvezetõ túllépte, a Határ úton elhelyezett
kontroll sebességmérõ 56 km/órát mutatott, és a szûk ke-
resztezõdésekben is nagyobb körültekintéssel kell közle-
kedni, különös tekintettel arra, hogy iskolajáratról és sok
gyermekrõl van szó, de a közlekedés más résztvevõire is
figyelemmel kell lenni. Az iskolákhoz és a végállomásra
is pontosan érkezett az autóbusz.
Menetrend szerint indult a TESCO irányába a 7 óra 45
perces, Bezerédi lakópark érintésével közlekedõ járat. Ha-
sonlóan pontosan indult a 8 óra 10 perckor közlekedõ já-
rat és pontos volt a TESCO-tól a HÉV Külsõig közleke-
dõ 8 óra 15 perces is. Ezen járatokat már kevesebb utas
vette igénybe. 
A jármûvek belsõ tisztasága megfelelõ, a külsõ megjele-
nés � az idõjárás függvényében � hagy némi kívánnivalót
maga után.
Véleményünk szerint a panaszok, vitás kérdések és a busz-
vezetõ védelme érdekében, hasznos lenne adatrögzítõ GPS
és kamera elhelyezése valamennyi gépjármûvön.

Tisztelt Dunaharaszti Lakosok!

Dunaharaszti Város Önkormányzata ismét védõoltási progra-
mot tervez a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök
megelõzésére.
Ennek keretében a dunaharaszti állandó lakhelyû 7. osztályos
lányok számára térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat
a három oltásból álló oltási sorozatot (amennyiben a szü-
lõ/gondviselõ igényli), ez gyermekenként 90 000 forintot jelent.
Ezen kívül 26 éves korig a hölgyeknek, orvosi javaslatra a
26�45 év közötti hölgyeknek, 9�15 éves korig a fiúknak a
gyógyszergyárjelentõs kedvezménnyel biztosítja a védõoltást.

Milyen betegségeket okoz a HPV? 
Ennek a víruscsaládnak sok típusa ismert. A HPV jellemzõen a
bõr, a szájüreg, a légutak, a nemi szervek és a végbél hámré-
tegében szaporodik. Az egész világon, így hazánkban is elter-
jedt. Életük során az emberek 50-80%-a átesik valamilyen HPV
fertõzésen. A �nem rákkeltõ� típusok szemölcsöket okoznak a
külsõ nemi szerveken. Ezek jóindulatú elváltozások, de igen
makacsok, kezelésük kellemetlen, hosszadalmas (ecsetelés, fa-
gyasztás, kimetszés) és gyakran újra kiújulnak. A �rákkeltõ� tí-
pusok úgynevezett �rákmegelõzõ� és �rákos� elváltozásokat
okozhatnak (méhnyakrák, hüvely-, szeméremtest-, hímvesszõ-
és végbélrák, valamint a szájüregi rákok egyes típusai).
Jelenleg Magyarországon évente kb. 1200 új méhnyakrákos
eset kerül felismerésre, ebbõl kb. 500 halálos kimenetellel jár.

Hogyan terjed a fertõzés?
A fertõzés a fertõzött területek érintésével, összedörzsölésé-
vel, fõleg szexuális úton terjed. Mivel a HPV akár évekig tü-
netmentesen lappanghat, sem a fertõzött személy, sem köz-
vetlen környezete, partnere nem tud a fennálló fertõzésrõl, a
továbbvitel veszélyérõl.
A védõoltásról:
Hazánkban már három éve gyógyszertári forgalomban van a
HPV 6, 11, 16, 18-as típusok (ezek okozzák a betegségek
98%-át) elleni oltóanyag. Számos országban (USA, Kanada,
Svédország, Dánia, stb.) ez egy kötelezõ védõoltás, hazánk-
ban a TB nem támogatja. Néhány önkormányzat � köztük
Dunaharaszti � azonban úgy döntött, hogy saját erejébõl meg-
szervezi a védekezést. A hetedik osztályba járó lányok oltá-
sainak költségét teljes egészében átvállaljuk, reményeink sze-
rint ezt a következõ években is biztosítani tudjuk. Ezen kívül
lehetõség van bárki részvételére; leányok/nõk esetében 26
éves korig (külön orvosi javaslatra 45 éves korig), míg a fiúk
körében 15 éves korig ajánlott orvosilag az oltások beadása.
Az õ esetükben kedvezményt tudunk biztosítani, a három ol-
tásból egyet térítésmentesen ad számukra a velünk szerzõ-
désben álló gyógyszergyár. Így õk 90 ezer helyett 60 ezer fo-
rintért juthatnak hozzá az oltóanyaghoz. 
A teljes védettség kialakulásához 3 oltást kell adni fél év alatt.
A védõoltás a saját immunrendszerünket készíti fel a megha-
tározott HPV típusok által okozott fertõzések kivédésére.
Az oltás hatékonyságát növeli, ha a serdülés korai idõszaká-
ban kerül beadásra. Az oltásokat a házi gyermekorvosok fog-
ják beadni.
A HPV okozta megbetegedésekrõl, a védekezés módjáról,
a védõoltási programról részletes tájékoztatást nyújtunk a vá-
rosi honlapon is, ahonnan a szülõi beleegyezõ nyilatkozat is
letölthetõ.
Az érintett leánygyermekek szüleinek beleegyezõ nyilatko-
zatát legkésõbb 2011. március 8-ig kérjük leadni az osz-
tályfõnököknek, vagy a Polgármesteri Hivatal 9-es szobájá-
ban, Dér Ervinnénél. Információt is tudunk itt nyújtani az 504-
425-ös telefonszámon. 

Dunaharaszti Város Önkormányzata már jól döntött. Hisz-
szük és reméljük, hogy sok dunaharaszti szülõ is jól fog
dönteni!

Dr. Bereczki Péter 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

Kiss Gergely
aljegyzõ
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei

ALAPÍTVÁNY  A DUNAHARASZTI KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT

18678819-1-13

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben jövedelemadójának 1 százalékával támogatni kívánja iskolánkat, 

úgy azt a fenti elnevezés és adószám felhasználásával megteheti.
Köszönjük megtisztelõ támogatását.

Az alapítvány kuratóriuma.
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Mézeskalács sütés

Iskolánkban nagy készülõdés elõzte meg
a karácsonyt. Hagyomány, hogy az ün-
nepvárásba bevonjuk a szülõket is. Idén a
LAVE (Lányok, Asszonyok a Városért
Egyesület) tagjai ajánlották fel segítségü-
ket a mézeskalács sütéshez. Bóta
Istvánné ünnepi díszbe öltöztette az ebéd-
lõt, mely a sütés helyszíne volt. Az asszo-
nyok, az osztályfõnökök és a napközis ta-
nító nénik már mindent elõkészítettek.
Elsõ a kézmosás, köténykötés és kezd-
hettük a munkát. Az asztalokon halmok-
ban állt a maroknyi liszt és a Kondor
Jánosné, Erzsike néni által elõre össze-

állított tészta. Feltûrtük a pulóver ujját és
kinyújtottuk a tésztát. Szépen kanyar-
gott, szabályos kerek formát öltött a
nyújtófa alatt. Amikor kellõ vastagságú-
vá nyúlt, elõkerültek a formák, a szív, a
fenyõ, a csillag, a huszárcsizma, a hold,
a madár. Apró kezecskék szórták a ma-
gokat, cukrozott gyümölcsöket, mazso-
lát. Kint már alkonyodott. Az elsõ tepsi
gyorsan megtelt, majd utána a többi is.
Közben jólesett egy kis frissítõ. Fáradtan
ültünk le az ebédlõasztalokhoz, amíg a
mézeskalács sült. Fel sem eszméltünk,
már éreztük, hogy úszik ki a konyhából
a fahéj, szegfûszeg, méz egyvelegének
fenséges illata. Aranybarna, roppanós
kéreg alatt puhán omló tészta. Kisült az
elsõ tepsi mézes.
A gyerekek szívesen kínálták az érkezõ
szülõket. Elismerésük tetõfoka az volt,
amikor Pázmándi Levente apukája egy
nála lévõ papírdobozra írta fel a mézes-
kalács receptjét.
Célunkat elértük. Ötletet adtunk tanuló-
inknak és szüleiknek, hogy saját kézzel
készített sütemény ékesítse a karácsonyi
asztalt. 
Ebben a munkánkban szeretnénk hálás

köszönetet mondani Sztojka Krisztián
zöldségkereskedõnek, aki az alapanyago-
kat biztosította, Csontos Józsefné Roziká-
nak, aki biztosította a fûszereket és a dí-
szítõelemeket, Cseh Kata kolléganõnk
édesapjának, akitõl a mézet kaptuk és vé-
gül, de nem utolsó sorban a LAVE tagjai-
nak, akik fáradhatatlan segítséget adtak:
Dienes Zsuzsának, Dienes Katalinnak,
Takács Irénnek, Kulin Imrénének, Kondor
Jánosnénak.
Köszönjük!

Szabóné Kovács Éva
tagozatvezetõ

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

Sokak örömére, 4 év után újra sítáborba
indulhattak a dunaharaszti diákok. 
Szilveszter után két nappal sílécekkel,
bakancsokkal és bõröndökkel megpakol-
va gyülekeztünk iskolánk elõtt. Nagy vá-
rakozás elõzte meg az indulás napját.
Volt, aki már profi síelõként, volt, aki kez-
dõként jelentkezett a táborra, de min-
denki számára kedves volt az indulás.
A nyolc órás utazás után elfoglaltuk szál-
lásunkat, megkaptuk a még hiányzó fel-
szereléseket és ráhangolódtunk a hétfõi
síelésre. 
Másnap gyönyörû napsütés fogadott ben-
nünket a hegyen. A kezdõ síelõket magyar
oktató várta és minden nap két órás fog-
lalkozáson vettek részt. Napról napra fej-

lõdött sítudásuk és így újabb és nehezebb
síterepeket is felfedezhettek. A gyakorlott
síelõk felnõttek vezetésével csoportokban
síeltek.
Az esték sem teltek unalmasan. Szállá-
sunkon uszoda, szauna, teke és biliárd
nyújtott kikapcsolódási lehetõséget. 

Az idõjárás szerdáig kegyes volt hozzánk,
csütörtökön azonban a szél próbára tett
bennünket. Az elszántak a szélvédett lej-
tõkön síeltek, a kevésbé kitartóak a
hüttében kerestek menedéket.
Táborunk zárásaként részt vehettünk egy
szlalomversenyen, ahol valós versenykö-
rülmények között tesztelhettük tudásun-
kat.
A gyerekek éremmel, a felnõttek oklevél-
lel térhettek haza. 
Mindannyian nagyszerûen éreztük ma-
gunkat, sítudásunk sokat fejlõdött és a
csapat is remekül összekovácsolódott e
rövid idõ alatt.
Köszönet Boldog Zsoltnak a kitûnõ szer-
vezésért, jövõre újra találkozunk!

Bordásné Nyáry Nikolett
segítõ pedagógus

Sítábor

2011. január 02�07.

Gerlitzen, Ausztria
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei

ADVENT A BAKTAY ERVIN 
GIMNÁZIUMBAN

Az Advent ideje évek óta szervezett prog-
ramokat, kisebb ünnepségeket hozott is-
kolánk tanulóinak. Idén elõször a tantes-
tület úgy döntött, hogy nem csak egy-egy
óraközi szünetet fordítunk a rövid mûsor
mellett egy gyertyaszál meggyújtására,
hanem igazi várakozásteljes idõvé tesz-
szük ezt a néhány hetet, és tanórányi idõ-
tartamban, iskolagyûlés keretében emlé-
kezünk meg a közelgõ ünneprõl.
Ez az Advent a várakozás, a testté lett Ige,
a Karácsony ünnepének igazi elõkészíté-
se lett. Értékválsággal küzdõ korunkban
olyan gondolatokra, hagyományokra he-
lyeztük a hangsúlyt, amelyek mindig és
minden körülmények között pozitív üzene-
tet hordoznak, fogódzót jelentenek.
Programsorozatunk november 29-én kez-
dõdött. Bejövõ osztályaink közül a 7. a
adott elõ egy részletet Lázár Ervin: Négy-
szögletû kerek erdõ címû mûvébõl. A sze-
retet, egymás megbecsülése állt aznapi
együttgondolkodásunk középpontjában.
A december 6-i folytatásban a 9. b osztály,
a Miklós nap hagyományai köré építette
mûsorát, és az adventi  készülõdést a Mi-
kulás érkezése egészítette ki. Külsõ
szemlélõnek meglepõ is lehet, hogy a ma-
gukat gyakran felnõttnek érzõ, felnõttként
viselõ tizenévesek mennyire felszabadul-
tan élték bele magukat kisgyermeki  vilá-
gukba. Lehet meglepõ, de természetes is
ez, hiszen a lelke mélyén egy kicsit min-
denkiben ott él gyermekkori énje. Decem-
ber 13-án a 9. c Luca napjáról szóló rész-
letekkel tagolta mûsorát. Az osztályokat
magyar és ének szakos tanáraik, valamint
osztályfõnökeik készítették az elõadások-
ra. Itt mondok köszönetet mindnyájunk
nevében Kórik Borbála, Helméczyné
Bosánszki Judit, Szadainé Somogyi Erika,
Faar Erika és Koltai Csilla tanárnõknek,
valamint Csapp Imre tanár úrnak.
Az utolsó adventi vasárnap már téli szü-
netünkben volt. Így ezt elõre hoztuk kissé,

és ekkor tartottuk az iskolai karácsonyi ün-
nepséget is. A mûsor igazi különlegessé-
ge, hogy a legfiatalabbak után a legidõ-
sebbek adták: az énekkar és Fekete Pat-
rícia szólója után, végzõs osztályaink mel-
lett felléptek tanár és technikai dolgozó
kollégáim egyaránt. Oláh Jánosné igazga-
tóhelyettes, Szadainé Somogyi Erika és
Horváth Krisztina tanárnõ mesét mondott,
Bujdosóné Mihály Mónika, Tóth Regina,
Tariné Dudás Mariann, Koltai Csilla tanár-
nõk és Helméczy Ferenc kollégánk  zene-
számokkal léptek fel.
Ünnepségünket megtisztelték jelenlét-
ükkel az Alkotók Dunaharaszti Egyesü-
letének tagjai, valamint Dunaharaszti
Város képviselõtestületének iskolánk
ügyét szívükön viselõ tagjai is. Külön kö-
szönjük a támogatást a Zöld Korona Kft.
nevében Kreisz Antal igazgató úrnak, a
szervezõ munkát pedig Kormanik Ottóné
és Szilvási Gabriella kolléganõknek.
Nagy örömmel töltött el minket, hogy ren-
dezvényünkrõl a Kisduna Televízió szín-
vonalas mûsort készített, amelyet ép-
pen az ünnepi idõszakban tûzött mûsorá-
ra. Bízunk benne, hogy egy kicsit hozzá-
járulhattunk néhány dunaharaszti lakos
Karácsonyának szebbé tételéhez.
Az ünnepi hangulatot visszaidézve, de
már az következõ évre elõretekintve kívá-
nok magam és kollégáim nevében isko-
lánk minden kedves haraszti és kör-
nyékbeli barátjának, valamint minden
haraszti olvasónak boldog és sikerek-
ben gazdag 2011-es esztendõt!

Sziráki György
igazgató

Központi felvételi 
a Baktay Ervin Gimnáziumban

Iskolánk évek óta hagyományosan felvál-
lalja, hogy a város és a környezõ telepü-
lések nyolcadikos tanulói számára meg-
szervezi és lebonyolítja a középiskolai
központi felvételi vizsgát. A felvételi fel-
adatsor nem bemagolt tananyagot kér
számon, elsõsorban arra keresi a választ,
hogy ki mennyire alkalmas a középiskolai
továbbtanulásra. Az országosan egysé-
ges írásbelire 2011-ben 296 diák jelentke-
zett, közülük 292 jött el. Magyar nyelvbõl
és matematikából egyaránt 50-50 pontot
szerezhettek itt a vizsgázók. A legjobb
vizsgázó 90% felett teljesített, a leggyen-
gébb mindössze négy pontot ért el. 
A vizsgadolgozatokat nagy tapasztalattal
bíró kollégák javították ki. Reméljük, min-
denki a legjobb teljesítményét nyújthatta,
és meg tudja majd valósítani kitûzött to-
vábbtanulási céljait. Ehhez kívánunk sok
szerencsét és sikert!

A magyar nyelvi írásbeli felvételirõl

A magyar nyelvi írásbeli felvételi feladatai az
idén a megszokottnál valamivel nehezebbek
voltak. A tanulók közül többen nem tudtak

teljes dolgozatot írni, mivel a 45 perc alatt
vagy a fogalmazásra nem jutott idejük, vagy
a szövegértési és a nyelvtani feladatok egy
részét hagyták ki. A feladatok igazodtak a
kompetencia alapú felmérés követelményei-
hez, viszonylag kevés ismeretanyag is ele-
gendõ volt a megoldásukhoz.
Az utasítások megfogalmazása néhány
feladatban félrevezette a tanulókat: a har-
madik pontban például a bekarikázás és
az aláhúzás is szerepelt, ennek megoldá-
sában elég sok volt az összevisszaság.
A felvételizõk egy része valószínûleg nem
olvasta el elég figyelmesen az utasításo-
kat. A fogalmazás címét (A kor, amelyben
szívesen élnék) sokan nem a történelmi
korra, hanem saját életkorukra értették.
Az 50 pontos feladatsor megoldásában
végletes eredmények is születtek. A leg-
jobb teljesítményt nyújtó tanuló 48 pontot
ért el, volt azonban 1 pontos teljesítmény
is. A 292 felvételizõ átlaga magyar nyelv
és irodalomból 29 pont lett.
A javító tanár helyzetét a szövegértési és
fogalmazási feladat értékelése nehezítet-
te meg a legjobban. A szövegértési feladat
megoldásánál a kihagyott mondatok elhe-
lyezése túl sok változatot engedélyezett.
Ha a tanuló csúnyán vagy halvány tollal
írt, alig lehetett eldönteni, hogy megoldot-
ta-e a feladatot vagy nem. Igazságtalan-
nak éreztem azt, hogy egy jó megoldás
betûjelének a bekarikázása 3 pontot ért,
míg egy jól kifejtett, de apró tévesztést
vagy hiányosságot tartalmazó válaszra
nem adhattam pontot.
A fogalmazás stílusának értékelésében az
egyik követelmény (�Nyelvhelyességi
szempontból kifogástalan�) olyan módon
túlzó, hogy ha szó szerint vennénk, akkor
jóformán egyetlen dolgozatra sem adhat-
nánk pontot. Ugyanakkor a legdurvább
helyesírási hibáktól hemzsegõ dolgozat
pontszáma alig különbözik a teljesen hi-
bátlan, vagy egyetlen nagyobb hibát tar-
talmazó dolgozat értékétõl.
A 292 felvételizõ közül ketten írták meg a
pótló feladatsort. Ez talán valamivel köny-
nyebb és a tanulók életkorához jobban
igazodó összeállítás volt, különösen érvé-
nyes ez a szövegértési és a fogalmazási
feladatokra.

Kovács István
szaktanár

Matematika központi felvételi 
feladatsor

A matematika központi írásbeli felvételin
45 perc állt a tanulók rendelkezésére,
hogy megoldják a 10 kérdésbõl álló fel-
adatsort, amire legfeljebb 50 pontot kap-
hattak. A feladatsort gyakorló pedagógu-
sok állítják össze. Az írásbeli felvételi cél-
ja, hogy felmérje a középiskolai tanulmá-
nyokhoz szükséges készségeket, képes-
ségeket. A feladatlapok összeállításának
szempontjai, a feladatok jellege a korábbi
évekhez képest nem változtak, így ezek a
feladatsorok segíthették a felkészülést. 
Az idei feladatsor kérdéseit úgy állították
össze, hogy a rendelkezésre álló 45 perc
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elegendõ idõ volt a megoldásra. A feladat-
megoldás alapja a matematikaórákon ta-
nult alapfogalmak ismerete, az alapmûve-
letek biztos használata. Voltak példák,
melyeken belül a diákoknak többféle kom-
petenciát kellett használniuk. Elvárás a
megoldások rendezett, olvasható, követ-
hetõ írásos rögzítése.
Ha valaki sikeresen akarta megírni dolgo-
zatát, akkor a jó feladatmegoldó készség,
a logikus gondolkodás, a kreativitás, a fi-
gyelem összpontosítása és tartóssága
mellett, fontos volt a megfelelõ szintû írás-
beli kommunikáció is.
A jelentkezõ 292 tanuló többsége rendelke-
zik az alap kompetenciákkal. A feladatok
sokszínûsége lehetõséget adott a közöttük
lévõ különbségek mérésére. A legtöbb pon-
tot elérõ tanuló 46 pontos dolgozatot írt. Az
átlag pontszám idén 22,4 pont volt. 20 diák
ért el legalább 40 pontot, 46 tanuló eredmé-
nye volt 30 és 40 pont között, 101 dolgozat
20 és 30 pont között, 106 dolgozat 10 és 20
pont között volt és 19 tanulónak kevesebb
mint 10 pontot sikerült elérni. 
A következõ években felvételizõknek a
legjobb tanács, hogy a matematikaórákon
való aktív részvétel, állandó házifeladat-
megoldás mellett, oldjanak meg minél
több, korábbi évek feladatsorában szerep-
lõ vagy ahhoz hasonló jellegû feladatot.
A leginkább fejlesztendõ terület a feladat-

megoldások menetének pontos rögzítése.
Idén ezek hiánya okozta a legtöbb pont-
vesztést. 
Bízom abban, hogy a megírt dolgozatok
és a hozott pontszámok alapján  sok olyan
tanulót sikerül felvenni a Baktay Ervin
Gimnáziumba, akiknek a matematika nem
okoz különösebb problémát az érettségi
megszerzéséig, és közülük minél többük-
nek ez lesz a kedvenc tantárgya. 

Lévai Mónika, igazgatóhelyettes

SZALAGAVATÓ 2010

A 2010. évben a szalagavató bál a szoká-
sosnál kissé korábban, november 26-án
került megrendezésre. Mivel örvendetes
módon folyamatosan növekszik tanulóink
száma, természetes az is, hogy egyre több

a végzõs diák, és a rendezés is egyre több
feladatot jelent. Így mára a szalagavató
igazi jelenség, nagy volumenû rendezvény
lett, ahol több mint 600 vendég láthatta,
amint utolsó éveseseinket az érettségire
készülõk kék szalagjával megjelölték.
A szalagavató különleges helyet foglal el az
iskola életében. Bár minden nyitott rendez-
vényünkön szívesen látjuk az érdeklõdõ
szülõket, hozzátartozókat vagy akár csak
azokat a harasztiakat, akik kíváncsiak ránk,
a szalagavató mégis központi szerepet ját-
szik a tanév ünnepeinek sorában. Hiszen
ez az a rendezvényünk, ami a legtöbb em-
bert mozgósítja. Idén is mintegy hatszázan
jöttek el, hogy részesei legyenek iskolánk
világának, hogy ünnepélyes keretek közt
lássák a színpadra fellépni azokat, akiket
szeretnek. Ezen az ünnepen mindenki lát-
ható és mindenki szerepel. Mindenki meg-
nézheti azt, akire kíváncsi.
Ilyenkor fennkölt gondolatokról illendõ
szólni, de az ünnepeltek nem erre figyel-
nek. Izgatottan várják a szalagtûzést, a
táncot. Figyelik, hogy jól van-e megkötve
a nyakkendõ, nem szorít-e az ünnepi ci-
põ. És jól is van ez így. Hiszen a szalag-
avató értük van, róluk és nekik szól.
Így volt mindez most is. A három végzõs
osztályunkban összesen 85 tanulónk kap-
ta meg ünnepélyes keretek között a sza-
lagot ballagó-érettségizõ öltönyére vagy
kosztümjére. Az osztályok az itt eltöltött
éveiket, maguk készítette kis filmekkel
mutatták be, mûsorukat énekkel és szín-
padi jelenetekkel  folytatták.  Az este fény-
pontját természetesen a hónapok óta gya-
korolt táncok adták. Mindhárom végzõ
osztály elõadott egy-egy keringõt és egy-
egy maga választotta táncot. A 13. b ba-
jor tánccal készült, a 12. c a Hair címû
musicalból táncolt el egy összeállítást, a
12. a pedig a '60-as évek hangulatát idéz-
te közénk a Hungária együttes Csókkirály

címû számával, ezekben hagyományaink-
hoz híven természetesen az osztályfõnö-
kök is kaptak szerepet. 
A továbbiakban a báli zenét a Taksonyi Szi-
geti Fiúk zenekar biztosította. A rendezvény
létrejöttét támogatta a Coca Cola HBC és
Lehel Endre alpolgármester úr. Köszönet il-
leti meg a lelkes szülõket, akik a büfét szol-
gáltatták, a 11. évfolyam osztályfõnökeit, Lé-
vai Mónika igazgatóhelyettest,  és kiemelten
köszönjük Helméczyné Bosánszki Judit
szervezõ munkáját, aki a szülõi munkakö-
zösséget fogta össze és koordinálta.
Az ünnepek segítenek kilépni a minden-
napok monoton világából, a hagyományok
pedig alapot adnak hogy jövõnket a múlt
tapasztalataiból építhessük fel. Ilyen volt
idén is a szalagavató bál: hagyományos
és ünnepi.

Szükséges támogatás

A dunaharasztiban található Baktay Ervin Gimnázium az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv TAMOP 3.1.5-09/A-1 Pedagógusok
új szerepben címû pályázatán a 2010�2012 közötti idõszakra
11 millió forintos támogatást nyert. Ebbõl többek között egy víz-
ügyi mérnök szakoktató tanár két éves képzésen vehet részt az
egri Eszterházy Károly Fõiskolán, informatika szakon. Közel áll
hozzá a tantárgy, és informatikus-oktatót nehéz találni.

Egy másik pedagógus kétféléves képzésen vesz részt, amely ahhoz segíti hozzá,
hogy pályaorientációs szaktanácsadóvá válhasson az iskolában. Az iskolaigazgató
több olyan külföldi példával találkozott, ahol a pályaválasztás-felelõs munkatárs
egyénileg fogadta a szakosodás, illetve felvételi jelentkezés elõtt álló diákokat, de
az idõközben elbizonytalanodó tanulóknak is segített abban, hogy képességeiknek,
érdeklõdési körüknek és lehetõségeiknek megfelelõen, milyen irányba próbáljanak
továbbtanulni, milyen iskolák közül érdemes választaniuk. A bolognai rendszer és
az egyre összetettebbé váló felsõoktatási intézményi struktúra igényli, hogy a ma-
gyar gyerekeknek az osztályfõnökeiken túl, tájékozott, naprakész tudással rendel-
kezõ szaktanácsadó segítsen a döntéseikben. 
A pályázat lehetõséget adott arra is, hogy egy pedagógus, közoktatás vezetõi kép-
zésre jelentkezzen, segítve az igazgatóhelyettesként ellátott feladatokat. 
A pályázat finanszírozza a képzéseket annak járulékos költségeivel együtt (pl.: szál-
lás, útiköltség, tankönyvek, vizsgadíjak), és a kiesõ munkaidõt. Az iskola eszközál-
lománya is bõvülhetett három laptoppal, melyek a tanulmányok befejezéséig azon-
ban a programban résztvevõ pedagógusokat illetik.  
Az iskola a fenntartó döntése alapján 2011/12-es tanévben már nem folytat vízügyi
szakképzést. A megfelelõ lépéseket a vezetõség idõben meghozta ahhoz, hogy ne
kelljen elbocsátania szaktanárokat az iskolából. Egyrészt 2008-ban hagyományos
gimnáziumi képzést indított a kifutó szakközépiskolai osztály feltöltése érdekében �
amire Sziráki György iskolaigazgató szerint nagy igény van a környéken. Dabas és
Ráckeve az a két legközelebbi település, ahol ilyen képzés található, de a helyi la-
kosok számára ezek távoli iskolák. 
Másrészt a fentebb említett pályázat kereteit olyan célra használta fel, amely segíti az
átstrukturálódást. Olyan, az Európai Unió által is támogatott átképzéseket szervez pe-
dagógusai számára, amelyek segítségével a részmunkaidõt kitöltõ órák mellett újabb
tantárgyakat oktathatnak, vagy éppen
teljesen új feladatkört láthatnak el.
Az iskola, a tanárok is mindenképp nyer-
nek a pályázattal. Látványos fejlesztés
helyett most a munkaerõ védelemé a fõ
szerep. Bízunk az iskola sikereiben!
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Óvoda- és iskolakezdési 
információk

Városi oktatási fórum az általános iskolát választó gyerme-
kek szülei számára, a helyi iskolák vezetõinek részvételével:
2011. április 11-én 17 órától a József Attila Mûvelõdési
Házban.
A fórum programja:
� Hajdú Zsolt, az Oktatási, Mûvelõdési és Sportbizottság el-

nökének bevezetõje 
� Az iskolaigazgatók tájékoztatói 
� A leendõ elsõs tanítók bemutatása 
� Kérdések-válaszok 

A beiratkozás idõpontja mindhárom általános iskola esetén:
� 2011. április 28. csütörtök 14-18 óráig 
� 2011. április 29. péntek 8-18 óráig 
� 2011. április 30. szombat 8-12 óráig. 

Az általános iskolák nyílt napjai

Hunyadi János Általános Iskola:
� 2011. április 14.csütörtök: a körzeten belüli érdeklõdõknek 
� 2011. április 15. péntek: a körzeten kívüli érdeklõdõknek 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: 2011. április 13. szerda
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola: 2011. április 12. kedd
A nyílt napok részletes programja megjelenik február�már-
ciusban az iskolák honlapján, illetve a Becsengetés 2011. cí-
mû ismertetõ kiadványban, mely a városi honlapon keresztül
is elérhetõ lesz, és a tanköteles óvodások is megkapják.

Felvételre jelentkezés a helyi óvodákba

2011. május 2-tõl 12-ig: hétfõi napokon 8�18 óráig, keddi,
szerdai és csütörtöki napokon 8�16 óráig. (Pénteki napokon
nincs jelentkezés.)
A Jelentkezési lap elõre beszerezhetõ lesz az óvodákban,
de februártól letölthetõ lesz a www.dunaharaszti.hu oldalról is.
FONTOS! A tagintézményekbe (Napsugár, Hétszínvirág és
Százszorszép Óvodák) jelentkezõk is a székhely-intéz-
ményben, a Mese Óvodában (Temetõ u. 26.) jelentkezze-
nek!
A jelentkezéskor a kitöltött és aláírt jelentkezési lapra, a szü-
lõ személyi okmányaira, a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatára és lakcímkártyájára van szükség. Kérjük, a gyermek
TAJ-számát, és ha van, a szülõk e-mail címét is szíveskedje-
nek majd a jelentkezéskor megadni.

A Hunyadi János Általános Iskola hírei

A Hunyadi János Általános Iskola 7. évfo-
lyamos tanulói november 10-ét a Fõvárosi
Állat- és Növénykertben töltötték. A 7. b
osztály a Jambo Afrika címû órán vett részt.
Sok érdekes dolgot tanultunk különféle ál-
latfajokról. Az óra keretében megnéztük az
ecsetfülû disznót, a vörös kafferbivalyt, az
afrikai zsiráfot és a széles szájú orrszarvút

is. Mindenki nagyon jól érezte magát.
Az óra után csoportokat alakítva mehet-
tünk el azokhoz az állatokhoz, akiket ala-
posabban meg szerettünk volna nézni.
Az esõ néha csöpörgött, de senkinek nem
vette el a kedvét a sétától. Sajnos Bongót,
a kis gorillát és családját annyira nem is-
merhettük meg, de nekünk az is elég volt,
hogy megnézhettük õket. Mojra, az orán-
gutánkölyök is nagyon aranyos volt, bár be-
lõle csak keveset láthattunk, mivel anyjába
kapaszkodva ki sem látszott a szõrtenger-
bõl. A mi csoportunknak az összes állat na-
gyon tetszett, amelyiket meg tudtuk nézni,
nekem személy szerint a zsiráf bébi lopta
magát a szívembe. 
Ha megint megyünk az Állatkertbe, a sok
élmény ellenére sem lesz hiány a neve-
tésben, mert az állatok mindig ki tudnak
valami vicceset találni. 

A programot nagyon jól megszervezte
nekünk Miszlainé Koppány Imola biológia
szakos tanárnõ. Kísérõ pedagógusok
voltak Pergelné Kaltenecker Anita és
Gáborné Szilágyi Erzsébet tanárnõk.

Somkuti Janka
7. b

Kosárlabda beszámoló U 11

A Haraszti Sasok Kengurus kosárlabda csapata a januári for-
dulóban is mindkét mérkõzését elveszítette. Nem mentség,
de többen nem vállalták a játékot, csak segítséggel tudtunk
kiállni a mérkõzésekre.
Eredmények: Haraszti Sasok�Hartyán Kajmán   49:60

�Diana Teknõcök  27:108

Jó teljesítményt nyújtott:

Bege Máté      Szalai Ádám     Vámossy Barna    Nagy Henriett

A Megye bajnokság januári fordulójának eredménye:
Haraszti Sasok�Szentendrei KSE  31:51

�KLIKK Zsiráfok    44:36

Ez a korosztály sem nyújtott jó teljesítményt, de maradtunk
a �B� csoportban.

Jól teljesített:  Váradi Boldizsár és Bencsik Ádám.

Bartáné Nagy Csilla
edzõ



ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Dunaharaszti Hírek � február u j s a g@dun a h a r a s z t i . h u 13

Nemrég sikeres, kedvezõ visszhangot
kiváltó elõadást tartott Aradi Lajos a Pi-
lisrõl a József Attila Mûvelõdési Ház-
ban. Ennek apropóján született a gon-
dolat, hogy érdemes lenne egy több év-
vel ezelõtt � a szintén helyi �Krisztus
fénye� újságban � megjelent cikksoro-
zatot feleleveníteni, és ismét a kedves
olvasók elé tárni.

Mit is tudunk a Pilisrõl? Egyesek legendá-
kat emlegetnek, mások szerint szakrális
hely, vannak, akik pogány kultuszhelynek,
és vannak, akik keresztény zarándokhely-
nek tartják. Nem tisztünk eldönteni az igaz-
ságot, nem is áll módunkban. De beszélni
róla, felkelteni az érdeklõdést, és levonni a
kérdéskör által felszínre kerülõ tanulságo-
kat a teljesség igénye nélkül, talán mégsem
haszontalan. 
Mi az, amit eddig a hivatalos történelem el-
ismer, illetve tanít. Buda vára IV. Béla nevé-
hez kötõdik, õ kezdte el építését a tatárjárás
után. Egyes történészek szerint addig Budá-
nak a mai Óbudát hívták (Buda = Ofen, Óbu-
da = (német elnevezés szerint) Alt Ofen =
Vetus Buda). Így a mai Óbuda helyén vélték
megtalálni az Árpád-házi királyok fõvárosát
Õsbudát, ami a korabeli krónikák (Anony-
mus, Kézai) szerint Attila városára épült.
A kutatások viszont eddig nem bizonyították
megdönthetetlenül a hivatalos feltevést.
A mai Óbudán rendkívül gazdag római kori
feltárásokat végeztek (Aquincum) és több
középkor és a honfoglalásnál jóval fiatalabb
korú épület került felszínre. Árpád kori lele-
teket, amik Õsbudát igazolták volna, itt nem
találtak, azonban a Pilis hegység belseje fe-
lé, Esztergom irányába haladva annál töb-
bet. Mindezek a tények azonban nem mó-
dosították a hivatalos álláspontot.
Több kutató és amatõr régész azonban
egészen más következtetésre jutott. Na-
gyon érdekes Noszlopi Németh Péter kuta-
tásainak publikációja. Régi krónikákra hivat-
kozva az Ofen = Kemence = Pest elneve-
zéseket magyarázza: a németek már 1235-
ben Ofennek nevezték Budát, ami kemen-
cét jelent, és ez megfelel a szláv eredetû
Pest elnevezésnek. Ezt látszik igazolni,
hogy a budai hegyekben található Pesthi-
degkút ehhez a Pest nevû településhez köt-
hetõ. Tehát az elsõ Pest elnevezés a mai
Óbudát jelentette, ami a mai Buda felépü-
lése után lett Alt Ofen. Ezt oklevelek is iga-
zolják, ahol megjelent a Vetus Pest, ill.
Antiqua Pest elnevezés is. Ezzel szemben
a korabeli krónikások Árpád fõvárosát (Bu-
da = Õsbuda = Buda Vetus) korábban kö-
vetkezetesen Etzlburgnak (Attilavárosnak)
nevezik. A kérdés akkor került elõtérbe,
amikor a Millennium korában, a Honfogla-
lás évfordulójára fel akarták tárni Árpád sír-
ját. Ezt azonban hiába keresték Óbuda kö-
rül, nem találták, nem is találhatták. Németh
a régi krónikák és metszetek nyomán egé-
szen máshol véli megtalálni az õsi Budát.
Anonymus és Kézai Simon is azt írja, hogy
a honfoglaló vezérek, átkelvén a Dunán, be-
vonultak Attila városába, megcsodálták azt.
A város, részben romokban, kevés helyen
épen állt. A leírások szerint Attila a római
Herculia (Sicambria) városára építtette fõ-
városát, majd ugyanerre a helyre építette

Árpád is Budát. Nincs bizonyítható forrás ar-
ra, hogy Aquincum és Sicambria ugyanaz
a település lett volna a római korban, sõt a
feltárt tények ennek az ellenkezõjét tûnnek
igazolni. Ez is kizárja, hogy az õsi Buda a
mai Óbuda helyén lett volna.
Németh Péter hosszas utánjárással, kutatás-
sal, oklevelek, térképek és régi metszetek ta-
nulmányozásával arra a következtetésre ju-
tott, hogy az õsi Buda valahol a mai Pilisma-
rót térségében állott. Ezt igazolják Bonfini és
a török Cselebi által jegyzett középkori leírá-
sok is, amik szerint még a XVI�XVII. század-
ban is fellelhetõek voltak ezek a romok.
Cselebi leírja a régi, nagy múltú városromok
törökök általi felszámolását, széthordását. A
pilismaróti térségben olyan méretû várfalma-
radványt találtak, amely nagy kiterjedésû,
fontos város egykori meglétére utal. Ha Bu-
da ezen a helyen volt, akkor nyilvánvaló,
hogy Alba Regia = Fehéregyháza = Fehér-
vár is a Pilisben található. Erre szintén kora-
beli leírások adnak bizonyítékot. (A krónikák
szerint a Buda mellett folyó patak forrásánál
temették el Árpádot 907-ben, és ugyanott a
magyarok megtérése alkalmából építették fel
azt a templomot, ami az Alba � Fehéregyhá-
za nevet kapta.) 
Levonva a végkövetkeztetést, Noszlopi Né-
meth Péter megállapítja, hogy az Eszter-
gom�Pilismarót�Dömös�Dobogókõ alkot-
ta terület a leírások, egykori térképek és
metszetek, illetve az itt talált leletek, romok
alapján sûrûn lakott, várakkal, templomok-
kal, kolostorokkal rendelkezõ terület volt az
Árpád-házi királyok korában. 
Szörényi Levente is Budavárát kutatja a Pi-
lisben, egy korabeli metszet segítségével.
A metszet szerint haladva kutatja fel az egy-
kori leírásokat, okleveleket, a fellehetõ iro-
dalmat. Az anyagot logikai sorrendbe rak-
va, és a legújabb számítógépes technikát
felhasználva az õsi fõvárost a mai Pomáz-
Budakalász területén véli megtalálni. 
Rendkívül érdekfeszítõ Bradák Károly kuta-
tásainak publikációja. A szerzõ egyébként
nem ért egyet Szörényi feltevéseivel, de szin-
tén szemben áll a hivatalos állásponttal.
Bradák Fehérvárt illetõen fejti ki véleményét,
és mutatja be kutatási eredményeit. A királyi
temetkezõhelynek 1848 óta Székesfehérvárt
tartják. Ekkor tárták fel az elsõ, úgynevezett
királysírt. Érdy János, majd Henszlmann Im-
re kutatásai megpróbálták megerõsíteni azt
a hipotézist, hogy a királyok temetkezési he-
lye Székesfehérváron van. Ezt magáévá tet-
te a hivatalos történelemszemlélet.
Majd fordulatot vesz a történet. Bradák Ká-
roly szisztematikusan mutatja be, hogyan
bántak a leletekkel. Huszonegy év múlva
az 1848-ban megtalált király csontjai más
csontokkal � köztük egy állati bordadarab �
összekeveredve találhatók. A királyi ma-
radványokat az évtizedek során többször
bolygatták, keverték, 1938-ban közös sírba
temették. Hankó Ildikó kutató így ír az
1984-es feltárás során:
�A ládák szétnyíltak, a csontok egy része
kátránypapírdarabok és újságpapír között
hever. A kripta alján talajvíz csillant, benne
ázott egy teljesen ép koponya. Tömegsír,
amilyet nem elõször láttam. Combcsontok,
bordák, koponyák. Hasonló érzés kerített
hatalmába a mohácsi tömegsír mellett.

De az más volt, ott földbe temették õket.
Nem glédába állítva, ládákba préselve, új-
ságpapírral letakarva. Torz fintorként a leg-
felsõ ládán lévõ újságról Hacsek és Sajó
élcelõdését olvashattuk.� 
A kivétel óta semmit sem tudunk a székes-
fehérvári csontokról. Ezekrõl nem publikált
a régészeti szakma. Bradák idõrendi sor-
rendben leírja a sírban talált ékszerek sor-
sát is, amelyek nem sokban különböznek
a csontokétól. A feltárás helyén lévõ tár-
gyak épek voltak. Mára például az 5-6 mm
vastag, 600 évig érintetlen koronaabroncs
150 év alatt a régészek kezében darabok-
ra tört(!), a kard hegye letört, s visszafor-
rasztották. A többi ékszer hitelessége meg-
kérdõjelezhetõ: mit keresett egy magyar ki-
rály halotti felszerelései között egy kibõví-
tett �Abdallah ibn Muhammed� feliratú gyû-
rû, vagy egy pásztorbotra húzható körme-
neti kereszt? A kérdésekre, sok másikkal
együtt, nincs válasz. De Bradák következ-
tetése az, hogy Székesfehérvár nem lehet
a királyi temetkezési hely. Akkor hát hol
vannak királyaink eltemetve? Nincs válasz,
Pap Gábor, Noszlopi Németh Péter és má-
sok írásai, kutatásai azt súgják azonban,
hogy a Pilisben érdemes keresni.
És hogy miért nem folynak ásatások a Pi-
lisben, ott ahol rendkívül sok lelet, rom és
egyéb maradvány teszi izgalmassá, misz-
tikussá a helyet? Jó kérdés. Mi az oka,
hogy néhány évszázad óta pusztítják törté-
nelmi emlékeinket, felrobbantották, eltûn-
tették várainkat, megsemmisültek, elsik-
kadtak a kutatási leletek. Ha arra gondo-
lunk, hogy a közelmúlt története milyen ho-
mályos, például az 56-os Kossuth téri és
egyéb sortüzek valóságának elködösítése,
a közelmúltbéli iraki háború, vagy sok ha-
zai botrány elmaszatolása miként lehetsé-
ges, támadhat elképzelésünk a régmúlt
idõk történetének meghamisításáról is. És
amíg feltárások nyomán meg nem ismer-
jük a valóságot, magyarázatként idézzük
Pap Gábor mûvészettörténészt:
�A gond ott van, hogy a szkítautód népeket
vagy fél évezrede már indoeurópai és sze-
mita népek programozzák, a rájuk
kényszerített kötelezõ oktatás keretei kö-
zött. Ezek a népek pedig csak a Káin �
Ábel, illetve Romolus � Rémus féle, egy-
más kiirtását célzó küzdelemtípust ismerik.
A másikról, a Hunor � Magyar féle viselke-
désmodellrõl nincs tudomásuk.�
A pilisi háromszög õrzi titkait. De hogy a
magyarság, Árpád házi királyaink igenis
sok szállal kötõdtek a Pilishez mint szakrá-
lis helyhez, annak számomra egyik bizo-
nyítéka, hogy az egyetlen magyar alapítá-
sú szerzetesrend, a Boldog Özséb eszter-
gomi kanonok által a XIII. században létre-
hozott Pálos-rend is a Pilis hegységhez
kapcsolódik. Hogy mi módon, arról késõb-
bi számunkban írunk.

Gáll Sándor
Irodalom:
Noszlopi Németh Péter: Az Árpád-kori Bu-
da nyomai a Pilisben
Szörényi Levente: Az eltûnt Õsbuda nyo-
mában
Bradák Károly: Fehérvár � fehér folt
Pap Gábor: A Pilis szindróma

A PILIS REJTEKÉN I.
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� Milyen volt Pali bácsi ifjúkora?
� Kunszentmiklóson születtem. Ott, ahol a
közeli Bösztörpusztán néhány éve nagy ün-
nepségek keretében fogadtuk õsmagyar ro-
konainkat � tette hozzá jelezve, hogy figye-
lemmel kíséri szülõföldje életét. � Termékeny
családba születtem, heten voltunk testvérek.
Öregapám Kunpusztán volt pusztabíró. Jó
tanuló voltam, református gimnáziumba ad-
tak. Édesanyám szeretett volna taníttatni, de
apám negyedik után kivett, mert csak három
fia volt, és kellett a munkaerõ a családban.
Két éves gazdaképzõt végeztem, és otthon
segítettem a tanyán.
� Akkoriban mivel foglalkoztak a fiatalok?
� Tartottam a kapcsolatot a gimnazista tár-
sakkal, részt vettem a cserkészetben, majd
az egyház segítségével megalapítottuk a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületet, ezen kívül
színjátszó csoportba jártam, néptáncos vol-
tam. Ekkor élte fénykorát a Gyöngyösbokré-
ta-mozgalom. 
� Ez pontosan mit jelentett?
� A Népszövetség Franciaországban ta-
nácskozott, ahol a büszke házigazda gallok
bemutatták népviseletüket, néptáncaikat.
Hatalmas sikert arattak. Ennek nyomán in-
dult el Magyarországon is egy mozgalom a
népi hagyományok megõrzésére, a viselet,
a tánc bemutatására. Én is ennek a szövet-
ségnek voltam a tagja, mely Kunszentmikló-
son is nagyon népszerû volt. Szent István
ünnepén egy héten át zenés, táncos rendez-
vényeket tartottunk a városi színházban �
mutatja a fényképeket, melyeken büszkén
feszít kun népviseletben.
� Hogyan került Dunaharasztira?
� Megnõsültem, majd jött a háború, bevonul-
tam. Több helyõrségváltás után Nagyvára-
don a hadikórházban voltam alosztálypa-

rancsnok. 1944-ben, az oroszok bevonulása
után szerencsésen hazaértem, még a meg-
szálló katonák sem bántottak. Késõbb azon-
ban a szovjet katonai rendõrség elvitt igazo-
lásra, aminek a végén Temesvárra kerültem
fogolytáborba. Iszonyú sokan voltunk ott,
egy lovardába zárva. Rengetegen kaptak
közülünk flekktífuszt, sokuk ott pusztult el. Én
is megbetegedtem, de sikerült meggyógyul-
nom. Csak közel egy év elteltével szabadul-
tunk a Vöröskereszt közbenjárására. Haza-
érve tapasztalhattam, hogy a kommunista
hatalom miként sanyargatta a gazdákat. Bé-
kekölcsönt kellett jegyezni, végrehajtók jár-
tak ránk, számos gazdát vittek el az ország
különbözõ kényszermunkatáboraiba. A mi
családunk is kuláklistára került. A föld ahol a
tanyánk volt, egy óriási állami rabgazdaság
területe lett. Oda civil nem léphetett be, így
nekünk is mennünk kellett. Elõször beköltöz-
nünk Kunszentmiklósra, de ott sem volt nyu-
galmunk, és lehetõségünk a megélhetésre.
Nõvérem néhány évvel azelõtt Dunaharasz-
tira ment férjhez. Én segítettem a költözés-
ben, megtetszett a község, így hozzájuk köl-
töztünk, majd az ötvenes évek elején segít-
ségükkel vettünk a Deák Ferenc utcában
egy telket, rajta egy romos féltetõs házikó-
val, amit lassan rendbe hoztunk.
� Hogyan fogadták a harasztiak? 
� A többség barátsággal. Gyorsan beillesz-
kedtünk a református gyülekezetbe, több
helyi családdal hamar jó kapcsolatom lett.
Egy Wolf nevû sváb gazda testvérnek hívott
a nevem miatt; tudja, Wolf magyarul Farkas.
De volt olyan is, aki nem igazán kedvelt,
mert megtudta, hogy kulákcsaládból szár-
mazom. A földrengés után sikerült venni egy
jobb fekvésû telket. Feleségemmel kevertük
a betont, alapoztunk és építettük fel együtt
a házunkat, neveltük fel gyermekeinket.

� Mit tart élete sikerei közül fontosnak?
� Mindennél többet jelent, hogy van egy cso-
dálatos családom. Két gyermekem, öt uno-
kám és tíz dédunokám van. Fiam, és me-
nyem fogorvosok, három gyermekük van,
akik szintén fogorvosok. Leányom és család-
ja pedig pénzügyi, banki területen tevékeny-
kedik eredményesen. Nem telik el hónap,
hogy ne kapnék egy-egy meghívót valame-
lyik dédunokám születés, vagy névnapjára.
Nincs ennél nagyobb öröm. Azt hiszem, ta-
lán ez az én legnagyobb sikerem.
� Júniusban lesz kilencvenhat éves. Nem
udvariasság, de jó néhány évet letagad-
hatna a korából� 
� Már többen kérdezték, hogy mi a hosszú
élet titka.  Nem egyszerû a válasz. Ha visz-
szagondolok az életem megpróbáltatásai-
ra, minden esetben tapasztalom a gondvi-
selõ segítségét. Az orosz fogságban tífu-
szos voltam, és egy ismeretlen fogolytár-
sam etetett meg levessel, amitõl erõre
kaptam� Amikor koncepciós perben fel-
mentettek, az ügyész, akit sosem láttam
sem elõtte, sem utána, titokban segített.
Hetven éves apósomat egy kulákperben el-
ítélték és Kazincbarcikára került kényszer-
munkatáborba. Mélyen hívõ ember volt,
nagy lelki türelemmel viselte a szenvedést.
Hazajött, megérte a kilencven évet. Az õ
példája is megerõsített abban, hogy higy-
gyek Istenben. Úgy érzem, ez a hit és türe-
lem tartott meg engem is. 

Gáll Sándor

�Hittel és türelemmel viselni az életet�
Látogatás a kilencvenhatodik évében járó Farkas Pali bácsinál

Amikor beléptem a kapun, elõtörtek a régi emlékképek, a rendelõ párnázott aj-
taja, a patinás fogorvosi szék. Gyerekként jártam ide Pali bácsi fiának újonnan
nyitott rendelõjébe. Akkor ismertem meg a házigazdát is, aki mindig mosolyog-
va, szívélyesen köszöntött, miközben hol a szõlõlugast, hol a gyümölcsfák vala-
melyikét gondozta nagy szorgalommal. Termete, bajusza, mozgása nagyapámra
emlékeztetett. Most talán egy kicsit óvatosabban jön elém, de tekintete ugyan-
úgy mosolyog, mint régen. Ha nem tudnám, hogy majd negyven év telt el mi-
óta elõször jártam itt, el sem hinném, hogy kilencvenöt éves is elmúlt. Tisztelet-
re méltó kor, keveseknek adatik meg.  Mégsem kérdezem, hogy van, mert látom
rajta a derût és az optimizmust. Nem is hagy rá idõt; frissen üdvözöl, lánya ked-
vesen hellyel kínál, és máris beszélgetünk, elmerülünk a régi idõkben.

A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szó-
ló 255/2088.(X.21.) Korm. rendelet 2. §
(4) bekezdése alapján a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság Speciális Ügyek Fõosztályá-
nak vezetõje a miniszterelnök aláírásával
megküldte városunkban élõ szépkorú
honfitársunk Szántó Gyuláné részére ki-
állított okiratot. 
Irénke néni városunkban az Orchidea
Gondozó Otthonban él, 2011. január
29-én töltötte be a 90. életévét.
Dr. Szalay László polgármester felköszön-
tötte, virággal és ajándékcsomaggal ked-
veskedett neki. 
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Kedves Dunaharaszti Lakosok, 
kedves Barátaink!

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra,
hogy ezentúl minden alkalommal, ily mó-
don is találkozhatunk, s megoszthatjuk a
sérült barátainkkal való közösségünk-, ün-
nepeink örömét, s mindazt, ami foglalkoz-
tat bennünket!
Sokan emlékeznek még a Bárka ház-, ké-
sõbb a Mûhely megnyitójára, a rendszere-
sen visszatérõ Bárka Pünkösdre a Kultúr-
házban, a nyílt napokra, a közös alkotások-
ra a Mûhelyben, a sok- sok közös misére,
Istentiszteletre, az elmúlt 20 évben együtt
töltött idõkre!
Az elsõ lakók 1991. szeptember 2-án köl-
töztek be az Arany János utcai otthonunk-
ba, amely Magyarország elsõ lakóotthona
volt! Ettõl a naptól számítjuk a Bárka szü-
letésnapját!
Ebben a rendszeres sorozatban szeret-
ném, ha feltárulkozna a Bárka születésé-
nek oka és célja, a története, a ház- és mû-
hely élete, a sérült barátainkkal megélt kö-
zösség gazdagsága, bölcsességük, s
mindnyájunk törékenysége.
Mi volt az, ami inspirálta a magyar Bárka
megszületését?
Egy értelmi fogyatékossággal született kis-
lány, akinek pici kora óta nem mondhatta
az édesanyja, hogy szép vagy, értékes
vagy a szememben, szeretlek� Sok-sok
szenvedésen, megaláztatáson ment át az
intézeti élete során, amit barátként sem le-
hetett megakadályozni. A látogatások, a
közös nyaralások, mind kevés volt, ami
nem tudta ellensúlyozni az akkori intézeti
lét egyenruhás, agyon gyógyszerezett, le-
tompított, agresszióval teli, rácsokkal és fa-
lakkal elzárt világát. Innen írta rendszeres
�rajz-leveleit� � amiben benne volt minden
álma, imádsága, reménye. Gyönyörû szí-
nes házak kerültek ki a kezei közül, mindig
két kitárt ablakkal: az egyikben õ állt, a má-
sik az én ablakom volt. Szenvedõ kiáltása
egyesült egy mély- és egyre bizonyosabb
belsõ hívással, amit csak Isten tud elültet-
ni a szív mélyére és táplálni, s ami megfo-
gant bennem. Ez a kis csíra volt a Bárka
kezdete. Egy belsõ bizonyosság, hogy a
háznak egy szép napon állnia kell majd Ma-
gyarország valamelyik pontján, hogy lesz
emberi segítség is, s Isten ígérete megva-
lósul majd, hogy �Õ utat nyit a pusztában,
s a kietlenben folyóvizeket, hogy választott
népének inni adjon.�
Végül, 22 évvel ezelõtt egy kis csapat hor-
dozni kezdte gondolataiban, szeretetében,
ezt a reményt és hitet! Akkor fogalmaztuk
meg, hogy a Bárka olyan állami gondozás-
ból kivett, értelmi fogyatékos fiatalokat sze-
retne befogadni és végleges otthont nyúj-
tani számukra, akiknek nincs családjuk, in-
tézetben nõnek fel, senki nincs aki felemel-
je értük a szavát. Közösséget akartunk te-
remteni, ahol egy életen át otthon lehetnek,
támaszra, minõségi kapcsolatokra, segítõ
barátokra találnak, ahol osztoznak a hét-
köznapokban, az ünnepekben, s a szenve-
désben is, ahol a velük való kapcsolat ér-
ték, ajándék! Megtanulunk idõt szánni a
másikra, figyelni, s lassan építeni a bizalom
szálait. Az egyszerû közös életünk jel, hogy

az ún. egészségesek és az ún. sérült em-
berek élhetnek, dolgozhatnak, osztozhat-
nak együtt, s ez nem fenyegetõ, hanem ami
táplálja a szívet, ember mivoltunkat!
Kezdettõl fogva vágyunk a krisztusi értékek
mentén élni keresztény közösségként, s az
akkori és a mai valóságban megélni, hogy
a különbözõ egyházhoz tartozók leülhetünk
együtt a szegények asztalához! Ez is kincs!
Szintén megfogalmazódott az igény � s az-
óta ezer jelét átéltük �, hogy egy város la-
kóközösségének részévé válhassunk, oda
beépülhessünk, barátokra találjunk. Felbe-
csülhetetlen érték! Köszönjük!
Amikor ezzel a �kislánnyal� 1990 õszén
megálltunk az Arany János u. 45. számú
ház elõtt, s azt mondhattuk: �Ez a te ottho-
nod!� � ámuló szemei tele voltak fénnyel,
reménnyel. �Gyönyörû! Tényleg az én ott-
honom? Végleg?� Akkor ígéretet tettünk
neki, s a többieknek is!
A Bárka közösségnek ma két színtere van. 
A lakóotthonban 12 értelmileg sérült fiatal
él. Itt töltik a hétköznapjaikat, a hétvégéi-
ket, itt ünnepelnek. Innen indulnak minden
reggel dolgozni � mint mindenki más �, út-
közben köszöntve az ismerõs arcokat, ba-
rátokat. Otthon érzik itt Dunaharasztiban
magukat, õk is a város
tagjai! A Mindszenty utcai
Bárka mûhelyben rajtuk
kívül, 14, családokból be-
járó sérült fiatal dolgozik,
s talál közösségre, bará-
tokra 1993 óta. 
Naponként átélik, hogy
tudnak alkotni, értéket te-
remteni, hogy amit készí-
tenek, az szép! Szõtte-
sek, bábok, tarisznyák,
párnák, különbözõ gyertyák, mécsesek, fü-
zetek, gyöngysorok kerülnek ki a kezük kö-
zül, amit kézmûves vásárokon és a bol-
tunkban értékesítünk.
Húsz éve élünk itt Dunaharasztiban! Sze-
retném megköszönni azt a sok-sok segít-
séget, szeretetet, amivel eddig is körülvet-
tek bennünket! Köszönjük a tojásokat, a sü-
teményeket, a felajánlott takarítást, szere-
lést, a karácsony elõtti- és egyéb pénzado-
mányokat, az önkéntes munkát, a barátsá-
got, az imádságot!
Az Alapítványunk sok-sok anyagi nehéz-
séggel küzd a jelenben.
� Keresünk olyan családokat, személye-

ket, akik számára fontos sérült barátaink
ügye, hogy rendszeres adományaikkal
(Bárka Alapítvány számlaszáma:
10300002-20329426-70073285), vagy
1% felajánlásával (19664383-2-13) tá-
mogassák Alapítványunkat.

� Szeretnénk jobban beépülni a város éle-
tébe, programjaiba, köreibe sérült bará-
tainkkal (pl. sport, mûvészet, természet-
járás). Örömmel várjuk a felkínált lehetõ-
ségeket!

Nagyon szeretnénk, ha KÖLCSÖNÖS len-
ne a kapcsolat! Mi is örömmel adnánk a
magunk módján, a mi értékeinket! Nyitott-
ságot, barátságot, bátorítást, a szívünk és
a kezünk által kiformált értékeket!
� Minden hónap utolsó szerdáján este

17.30 órától szeretnénk meghívni az Ott-
honunkba azokat, akik szívesen ünne-

pelnének velünk egy szentmisén, vagy
Istentiszteleten, amit beszélgetés, közös
együttlét követ egy tea mellett. 

� Tavasztól, nyitott napokat ajánlunk a mû-
helyben. Iskolai, egyházközségi csopor-
tok számára közös beszélgetést-, ismer-
kedést-, alkotást kínálunk fel, idõpont
egyeztetéssel.

� A Bárka 20. születésnapján egy ünnep-
ségsorozatot tervezünk, amire majd
szeretettel várjuk Dunaharaszti lakos-
ságát!

Niki, Ildikó és Vilmos

�Szeretni?

Szeretni: elcsépelt szó.
Szeretni annyit jelent, mint igazán érdeklõd-
ni valaki iránt, figyelemmel fordulni feléje.
Tisztelni úgy, amilyen, sebeivel, sötétségé-
vel és szegénységével, de képességeivel,
talán rejtett adományaival is.
Hinni benne, abban, hogy képes növeked-
ni. Akarni, hogy elõre haladjon.
Bolondul remélni benne: te nem vagy elve-
szett ember, tudsz növekedni, szép dolgo-
kat tenni. Én bízom benned.
Örülni jelenlétének és szíve szépségének,
akkor is, ha kifelé még nem látszik. 
Elfogadni, hogy mély és tartós kapcsolatot
kössünk vele, gyöngeségei és sebezhetõ-
sége ellenére is.
Könnyû valakit szeretni, amikor ez kielégít,
vagy azt az érzést nyújtja, hogy hasznos
vagyok, sikerem van.
Szeretni egészen mást jelent. Eléggé kivet-
kõzni magamból ahhoz, hogy szívem a má-
sik szívének ritmusára tudjon dobogni,
hogy az õ szenvedése az enyém legyen.�
(Jean Vanier, a Nemzetközi Bárka alapítója)

Áldott, békességes új évet kívánunk!
Szeretettel, a Bárka közösség minden tag-
ja nevében!

Draskóczy Ildikó
Alapító, közösségvezetõ

AZ IDÉN 20 ÉVES A MAGYAR BÁRKA KÖZÖSSÉG DUNAHARASZTIBAN!

Szappankészítés
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FÁBIÁN ÉVA: 
�Sok sikerélményben van részem a gyerekekkel�

Az énekesnõ több mint 25 éves pálya-
futását azt hiszem tudatosan alakította
úgy, hogy ha ritkán jelentkezik lemezzel,
akkor az nagyon hatásos lesz és jó pár
évig csak arról beszél a közönség.
És ez most sincsen másképpen. Kilenc
év után elkészült �Állati jó mesék, állati
jó zenék� címû albuma, és a lemezbe-
mutató napján alig fértek el a gyerekek
az Állatkertben felállított színpadon és a
színpad elõtt.

� Gyerekeknek énekelsz, de vajon mi-
lyen zenét hallgattál amikor kicsi voltál?
Kik voltak a kedvenceid?
� A Magyar Rádió gyerekkórusának vol-
tam a tagja és elsõsorban komolyzenei
mûveket énekeltünk, Kodály Zoltánt,
Bartók Bélát és a világ zeneirodalmának
a gyöngyszemeit. Inkább énekeltem a
kórusmûveket és csak másodsorban
hallgattam is õket. Természetesen mint
minden fiatalnak, nekem is a Beatles
volt a nagy kedvencem. 
� Egy sikeres énektrióban, majd egy si-
keres csapatban ismertük meg egyéni
hangod, stílusod. Mit adott neked a pá-
lyádon az az idõszak?
� Elõször a Kócbabák énekegyüttes,
majd a Neoton Família egy nagyon
szép, élménydús fiatalkoromat idézi
vissza. Nagyon sok sikeres szereplést,
külföldi utakat adott, de ugyanakkor
azért csalódást is és nem mindig felhõt-
len boldogságot. De csak a jó és szép
dolgokra gondolok most is, amikor errõl
beszélek,  mert azért abból volt a több.
� Nemcsak külsõségekben, de azt gon-
dolom az élethez való hozzáállásban is
különböztél pályatársaidtól, hiszen
amellett hogy a külföldi és hazai szín-
padokon énekelted a jobbnál jobb dalo-
kat, iskolába is jártál, mondhatjuk, letet-
ted az alapokat a késõbbi évekre.
� Elég sokat utaztam külföldre és ren-
geteg szabadidõm volt. Hónapokig nem
voltam itthon és a külföldi szereplés ab-
ból állt hogy az egész napom szabad

volt. Úszni, teniszezni, vásárolni jártam,
elég laza napjaim voltak, este volt csak
a fellépés. Én ezt úgy próbáltam hasz-
nosítani, hogy vittem könyveket és el-
kezdtem tanulni. Olyannyira, hogy ab-
ban az idõben, a kereskedelmi kamará-
nak indult egy reklám marketing iskolá-
ja, ami az elsõk között volt itt Magyaror-
szágon. Akkor még, a 80-as évek ele-
jén, ez ismeretlen dolog volt! Akkor ez
számomra érdekesnek tûnt és nagyon jó
tanáraink voltak. Kitûnõ eredménnyel el-
végeztem, és diplomát szereztem!
� Egyetlen felnõtteknek írt albumod ké-
szült nagyszerû szerzõgárdával, ám ez-
zel nem értél el túl nagy sikert.
� Demjén Ferenc és Menyhárt János
neve fémjelzi ezt a korongot, nagyon jó,
ma is hallgatható dalok vannak rajta,
�Éjszakai repülés� volt a címe. Sajnos,
a csapatból való kiválásom után minden
ajtó bezárult elõttem. Így a lemez nem
lehetett sikeres. 
� Több évig énekeltél külföldön, jártad a
világot mûsoroddal. Milyen helyeken jár-
tál, mi volt a repertoárod, milyen zené-
szek kísértek?
� Az Anonymus együttessel jártam a vi-
lágot, voltunk Jordániában és az Egye-
sült Arab Emirátusokban is, ott hat és fél
hónapot töltöttünk olyan nagy sikerünk
volt.
De ezt megelõzõen és ezután is voltunk
Kaliforniában, Los Angelesben, San
Fransiscóban is, az ott kint élõ magya-
rok meghívásának eleget téve.
� Amikor hazaértél, megszületett lányod
Lilla és elsõ, gyermekeknek szóló leme-
zed, a Vidámpark. Gyermeked születé-
se vonzott a kis közönséghez vagy ez
egy másik történet?
� Lilla lányom megszületett 1987-ben,
rá három évre megjelent a lemez. Meg-
keresett Scumeth István és Windisch
László, akik felkértek, hogy énekeljem el
az általuk szerzett dalokat, így alakult ki
az a nagyon jó együttmûködés, ami a
mai napig tart velük.
� Utazás a föld körül, Álomutazás, Kin-
cses sziget, Nagy slágerek kicsiknek �
sorolom megjelent lemezeid címeit és
tudom, az �Utazás a föld körül� még
aranylemez is lett, és ezekkel a leme-
zekkel sok-sok felkérésnek, fellépésnek
tettél és teszel a mai napig eleget.
Állati jó mesék, állati jó zenék a címe
legújabb albumodnak, melynek egyik
különlegessége, hogy ezúttal nemcsak
énekelsz, de mesélsz is a korongon,
mégpedig nagyon jól!
� Kilenc dal � melynek szerzõi Schumeth
István és Windisch László �, kilenc mese,
ez az egész egy, kerek történet, arról szól,
hogy az állatkertben megszületik egy kis-
elefánt és elindul barátokat találni.
Az egésznek az a pozitív kicsengése,
hogy a kalandos nap végére nemcsak
családja, hanem barátai is lettek.
� A megjelent kiadvány másik érdekes-
sége, hogy meglepetést is talál benne,
aki kibontja a lemezt a csomagolásból.

� Remélem sikerült a meglepetés, és
örömmel fogadják a mellékelt állatkerti
belépõt, valamint a kifestõkönyvet � Kõ-
szegi Judit grafikusmûvész rajzaival �,
amiben a mesékhez és dalokhoz kap-
csolódó képeket és dalszövegeket talál-
nak. 
� Húsz éve énekelsz a gyerekeknek,
igényes dalokkal, mûsordíszlettel állsz a
közönséged elé. Mit jelent neked ez a
gyerekek közt eltöltött idõ, hogy érzed,
mit adott ez?
� Amit én kapok tõlük, az a szeretet és
a kölcsönös sikerélmény. Aki feljön a
színpadra, szerepel, játszik, soha nem
megy haza üres kézzel, mindig kap va-
lami ajándékot.
� Amikor felhívtalak e riport kapcsán,
büszkén mesélted Lilla lányod, iskolá-
ban elért eredményeit.
� Tízéves koráig nagyon odafigyeltem,
vele kapcsolatban mindenre. Ma már
más a helyzet, hiszen felnõtt nõ lett be-
lõle. Még tanul, egyetemre jár. A nem-
zetközi üzleti fõiskolán diplomázott,
most még, 3 szemeszterbõl álló master-
képzés van elõtte. Ezután, még egy
nemzetközi és egy magyar diplomát is
fog kapni, õ angolul, németül, spanyolul
nagyon jól beszél. Büszkék vagyunk rá.
� Õ mire készül? Merthogy néhány dal-
ban olykor-olykor megmutatta hogy na-
gyon szépen énekel.
� Az üzleti életben szeretne érvényesül-
ni, már most besegít az apukája üzleti
vállalkozásába. Neki az éneklés csak
egy jópofa kirándulás volt.

� Most hogy új lemezzel járod az orszá-
got, ismét hívnak különbözõ helyekre,
láthatóan ezek az újdonságok nagy örö-
met adnak neked. Mi az amit még sze-
retnél megvalósítani a szakmai életed-
ben és az anyaság terén?
� Szeretném ha továbbra is minél több
helyre hívnának énekelni az �állati jó
mesék, állati jó zenék� anyaggal.
Az anyasággal kapcsolatban azt kívá-
nom, hogy Lilla is meg tudja valósítani
az elképzelését az üzleti életben, és bol-
dog, sikeres ember legyen.

Kancsár Péter
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Márciusi adózási határidõk

Március 14., hétfõ

A kifizetõ, munkáltató eddig vallja be és fizeti meg az általa
levont személyi jövedelemadó elõleget, vagy magát a levont
személyi jövedelemadót. Szintén eddig fizeti meg a járuléko-
kat: az egészségbiztosítási-, a munkaerõpiaci- és a nyugdíj-
járulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, a kor-
kedvezmény-biztosítási járulékot, az EKHO-t, a START-
kártyával rendelkezõ foglalkoztatott után a 0/10/20% járulé-
kot.  Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a vál-
lalkozás eddig vallja be és fizeti meg az egészségügyi szol-
gáltatási járulékot. (1158 és 1108)

Március 21., hétfõ

Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi
termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása, jövedé-
ki adó bevallása, havi ÁFA befizetése és bevallása, 1101-es ha-
vi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségveté-
si támogatás igénylése, a televíziókészülék üzembentartási dí-
jának befizetése, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés
esetén meghatározott adóalanyok bevallásának, illetve az Eu-
rópai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem mi-
nõsülõ, új közlekedési eszköz beszerzésekor, a közösségi adó-
számmal nem rendelkezõk bevallásának benyújtása.
Ha a munkavállaló a feltételek teljesülése esetén a munkál-
tatójától az adóelszámolás elkészítését kéri, és a munkáltató
ezt vállalja, akkor e napig kell a dolgozónak az adóbevallás-
hoz szükséges bizonylatait a munkáltató felé átadnia.

Március 31., csütörtök

A tárgyévi környezetterhelési díjkötelezettség és az elõleg kü-
lönbözetének bevallása és befizetése.

NAV Közép-magyarországi Regionális Fõigazgatósága

Asztalitenisz hírek

Budapest diákolimpiai döntõ: 2011. 01. 15.

A kerületi 2-2 legjobbja között: 

I. Török Anna Budapest bajnok (öt 3:0- ás gyõzelemmel)
II. Marosi Petra
III. Metykó Melinda (fél éve edz Tökölön) 

Mindhárom kislány DMTK-nevelés! 
Az elsõ három: Dunaharasztis a legjobb Budapestiek között
� a kislányok nagy napja � Országos Döntõsök: 2011. febru-
ár 19�20 Budaörsön.

(Ui: e sportágban � egy egyesülettõl � ilyen még nem volt!)
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Polgárõrség Közgyûlés
Mint minden évben 2011 januárjában is
megtartotta a Dunaharaszti Városi Polgárõr-
ség az éves közgyûlését, ahova a polgárõrök
hozzátartozói is meghívást kaptak. Eltelt
egy újabb esztendõ, amikor számot kell ad-
ni az elmúlt év eseményeirõl, sikereirõl, ne-
hézségeirõl. Most a közgyûlés dolga ítéletet
mondani munkánkról és a további feladatok
elvégzésében segíteni a Polgárõrség mûkö-
dését. A közgyûlés hivatalos részén úgy,
mint a napirendi pontok elfogadása, jegyzõ-
könyvvezetõ és hitelesítõk megválasztása,
hamar túlesett a jelenlévõ 38 polgárõr.
A közgyûlésen az elnök beszámolt az elmúlt
év eredményeirõl. A listán végigtekintve
nincs oka szégyenkezésre ennek a maréknyi
csapatnak. Az év során több mint 4000 óra
szolgálatot teljesítettünk és elmondhatjuk,
hogy a rendõrséget segítve több tucat bûn-
cselekményt derítettünk fel, akadályoztunk
meg. A 2010-es évben számtalan rendez-
vényt biztosítottunk pl: Márton Napi felvo-
nulás, Körmenet, Tutajos találkozó, Gyertya
úsztatás, DMTK labdarúgó meccsek, Szüre-
ti felvonulás, Halottak napi temetõszolgálat,
Drogmentes Magyarországért maratoni fu-
tás hogy csak párat említsünk. Szeptemberi
tanévkezdéskor zebraszolgálatot látottunk
el két hónapig, amíg az autósok hozzá nem
szoktak, hogy újra tanítás van.
Részt vettünk városi rendezvényeken, nagy-
sikerû fõzõversenyen, gyermeknapon és
számtalan meghívásnak eleget téve, sorol-
hatnánk hosszasan. Hagyományt teremtve,
immáron harmadik alkalommal, 2010-ben
is nagysikerû Közbiztonsági Napot tartott a
Polgárõrség, több száz látogató örömére. 
A rendõrséggel karöltve, a rendszámfelisme-
rõ berendezést is csatasorba állítottuk és kö-
zel tízezer gépkocsit ellenõriztünk. Több
szabálysértõ és bizonytalan eredetû gépkocsi
is horogra akadt. Az év során több alkalom-
mal is kerékpár ellenõrzést tartottunk, szin-
tén rendõri segédlettel, a gyermekeknek és
felnõtteknek láthatósági mellényt osztot-
tunk. Mikulás napi járõrözést is közösen
szerveztük a rendõrökkel csokoládét vagy
virgácsot osztogatva nem kis derültséget
keltve a polgárõrtársunk mikulásjelmezének
láttán. 
Ezután a pénzügyi beszámoló következett,
amit szintén egyhangúan elfogadott a Köz-
gyûlés. Az elmúlt év sikerei nem valósulhat-
tak volna meg vezetõtársaim segítsége és a
tagság odaadó fáradhatatlan munkája nél-
kül. Mint minden évben, a legjobbakat juta-
lomban részesítettük, további segítségre
ösztönözve õket. Polgárõreink több éve ön-
zetlenül, szabadidejüket és sok esetben
anyagi erejüket is feláldozva védik városun-
kat. Mondanom sem kell, hogy ezzel tisztá-
ban vannak a minket segítõk és támogatók.
A város vezetése és Polgármester úr dicsé-
rõ szavait tolmácsoltam a polgárõröknek.
A rendõrség részérõl Farkas Péter parancs-
nok úr üdvözölte a polgárõröket, kiemelve,
hogy nagy segítséget jelentettünk munká-
jukban és további együttmûködésre kért
mindnyájunkat. Az este egy jó hangulatú va-
csora elfogyasztása után, fehér asztal körül
baráti beszélgetéssel ért véget.

Fényes István

2011. március 30-án szerdán 12�18 óráig 
a József Attila Mûvelõdési Házban 

véradás lesz.

�Adj vért és ments meg három életet!�

Mi is az íjászat?
Egyszerûnek tûnõ kérdés, de ha megkérdeznénk az íjászokat, hogy szerintük mi
az íjászat, valószínûleg a legtöbben mást-mást válaszolnának:
� Testmozgás! Akik még nem próbálták, nem is gondolnák, hogy egy átlag íjat
megfeszíteni, tartani és célozni vele nem is olyan könnyû. Mintha több kg súlyt
tartanánk megfeszített izmokkal és azt csak 1-2 mm-t mozgatva próbálnánk cé-
lozni. Egyszóval: testmozgásnak kiváló.
� Más azt mondaná: a spiritualitás! Egyes kultúrákban az íjászat gyakorlása a
test és lélek összhangját is jelenti. A testtarástól kezdve, a nyílvesszõ idegre he-
lyezése, az íj tartása, megfeszítése és a lövés, mind-mind lelki állapotunk sta-
bilitását, kiegyensúlyozottságát hivatott szimbolizálni és megteremteni. Az íjá-
szat ebben az értelemben nem kifejezetten a célbalövésrõl, hanem a fizikai és
szellemi összhangról és a lelki béke elérésérõl szól.
� Megint mások a gyermekkori vágyaikat élik ki felnõttként, ebben a sportban.
Kisgyermekként könnyû volt készíteni egy íjat: egy megfelelõ ág, némi spárga,
nádszálak nyílvesszõnek és kész is!
A szabadságukért küzdõ nemes lelkû indiánok és az igazságos Robin Hood gyer-
mekkorunk hõsei! Gyerekként, az õ eszközeikkel, így mi is kicsit hõsök lehet-
tünk.
� Megint más íjászok a hagyományok és a történelem iránti tiszteletbõl ragad-
nak íjat. Kalandozó õseink lenyûgözõ legendáikkal tartják életben népszerûsé-
güket. Könnyû íjaikkal, fegyelmezettségükkel, jól szervezett seregeikkel a kora-
beli nyugati civilizáció legyõzhetetlen ellenségeivé váltak.
Honfoglaló eleink életvitele és gondolkodása mai szemmel nézve is követendõ
lehet. Manapság sokan választják ezért az õ íjaikat, korhû hétköznapi eszköze-
iket, ruházatukat. Így közelebb kerülhetnek hétköznapjakhoz, megérthetik harc-
modorukat.
Napjaink méltán nagyhírû íjkészítõnknek hála, elérhetõ áron és kiváló minõség-
ben lehet hozzájutni õseink íjainak modernkori példányaihoz.

A fent felsorolt egyéni értékeken kívül, van az íjászatnak néhány objektív pozi-
tívuma is: 
� Koncentrációkészség javító.
� Az íjászatnak közösségteremtõ és -formáló hatása van.
� Kortól és nemtõl függetlenül, bárki, bármikor elkezdheti. Az ízlésnek és test-

alkatnak megfelelõ íjat ugyanis nem erõvel kell megfeszíteni, hanem a helyes
technikát kell elsajátítani.

� Egy-egy edzés vagy verseny inkább tûnik baráti összejövetelnek, mintsem szi-
gorú sporteseménynek, a jó társaságot pedig mindenki szereti.

Bárki bármit is mondjon, mindenkinek mást jelent az íjászat!
Önnek mit jelent? Jöjjön és próbálja ki! Egyesületi toborzó nyíltnapot tartunk
2011. március 14-én, hétfõn, 10 és 16 óra között a Ligeti horgásztó ÉK-i ol-
dalán kialakított � a Somogyváry Gyula utca végérõl nyíló � íjász lõtéren.
Rendszeres alkalmak szombatonként, 14�16 óráig a Sportszigeten, a csó-
nakház mellett.
Érdeklõdni lehet a megadott helyszíneken és idõpontokban, illetve a
dh.ijaszat@gmail.com e-mail címen.

Marlok Károly
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2 0 1 1 .  É V I H I R D E T É S I D Í J A K :

fekete/fehér színes 

egész oldal: 95 000 Ft + áfa
fél oldal: 50 000 Ft + áfa
negyed oldal: 26 000 Ft + áfa
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa, 13 000 Ft + áfa

2011. január hónapban
elhunytak neve és életkora

Annau András élt 80 évet
Balogh Istvánné élt 55 évet
Bujdosó Sándorné élt 65 évet
Deák Istvánné élt 74 évet
Fodor József élt 54 évet
Gerber Lajos élt 69 évet
Imre Imréné élt 91 évet
Jordán Erzsébet élt 62 évet
Krasnyánszki László élt 76 évet
Kuti Istvánné élt 53 évet
Lajtai Istvánné élt 79 évet
Papp Istvánné élt 89 évet
Papp János élt 74 évet
Scheiring János élt 78 évet
Schneider Rezsõ Rudolf élt 88 évet
Weinhardt Antal élt 72 évet
Sponga Tibor 2010. 12. 11. élt 48 évet

2011. januári újszülöttek

Fülöp Emília 01. 06.
Horváth Vivien 01. 25.
Jezerniczky Áron Mór 01. 31.
Kis Erik 01. 14.
Kökény Mercédesz Tünde 01. 24.
Körmendi Nikolasz 01. 12.
Kõberling Hanna 01. 01.
Kõszegi Bence Antal 01. 19.
Láng Viktor Balázs 01. 15.
Petrohay Liza 01. 14.
Pintyõke Lilla 01. 24.
Poptodorov-Kirilov Ádám 01. 14.
Poptodorov-Kirilov Bence 01. 14.
Senkó Zalán 01. 28.
Stiga Csilla 01. 23.
Szabó Boróka 01. 12.
Szentpéteri Sára 01. 12.
Szigunov Mihail 01. 06.
Tarlós-Deák Hanna 01. 29.
Vatti Milán Péter 01. 13.
Váczi Barna 01. 02.
Vámosi Dávid 01. 29.

Decemberi névsor helyreigazítás
(névhelyesbítés)
Szilágyi Levente Tamás 12. 14.
Tóbiás Dávid 12. 26.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett anyukámat, 

Szekszárdi Lászlónét 2011. január 6-án 
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. 

Farkasné Szekszárdi Margit és családja

A GYERMEKBÁNTALMAZÁSRÓL
Mindig is ellene voltam a gyermekkel szembeni erõszaknak, de igazán sosem mer-
tem mélyebbre ásni a témában. Egyfajta  képzeletbeli falat húztam magam és a mé-
diában elhangzott tragédiák közé, melyben gyermekek estek áldozatul. Nemrégiben
lettem figyelmes az iwiw közösségi portálon egy olyan klubra � alapítója is áldoza-
ta volt szülõanyja agressziójának � ami foglalkozik ezzel a hatalmas problémával
és célja a brutális gyermekbántalmazók büntetésének súlyosbítása. A klub neve:
ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉST A GYERMEKÜKET BÁNTALMAZÓK-
RA.KLUB, mely megtalálható a FACEBOOK-on is. A klubba már majdnem 68 ezren
regisztráltak, ahol kérdõív kitöltésével és saját megfogalmazású ötletekkel, gondo-
latokkal lehet segíteni egyfajta petíció megírását a törvény módosításához. Renge-
teg szomorú történet, médiában nem teljesen leadott tragikus esetek, fényképek ke-
rültek napvilágra, melyekrõl sokan nem is tudnak, el sem hisznek. Minden elolva-
sott hír és megnézett kép után kicsit meghaltam! Akkor jöttem rá, hogy sokan in-
kább tudomást sem vesznek az ilyen estekrõl, hiszen így meg nem történté válnak.
Pedig sajnos létezik és egyre több gyermek esik áldozatul, mert az ilyen bûntettek
derülnek ki a legnehezebben és az elkövetõk nevetségesen enyhe ítéletet kapnak.
Sokszor végzõdik a bántalmazás halállal úgy, hogy a gyámügy, gyermekvédelem
nem is tudott semmirõl, csak a szomszéd, rokon, barát. Csak Õk, de nem tettek
semmit!
Igenis lehet és kell ellene tenni, pár kattintással regisztrálhatunk az IWIW-en vagy
FACEBOOK-on alapított klubba és járhatunk nyitott szemmel, az észlelt vagy felté-
telezett bántalmazást pedig jelenthetjük, akár névtelenül, mert a gyermekeknek van-
nak jogaik és az õket ért családon belüli bántalmazás nem magán, hanem KÖZ-
ÜGY!

Nagyné Sipos Erika
Délegyháza

�Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükrözõdik abban, ahogyan az
állatokkal bánik�.� (M. Gandhi)

Gazdit keresünk�
Négy hónap körüli kislány kutyuskának szeretõ, jó-
lelkû gazdit keresünk. Mivel mamája puli volt, a ku-
tyuska nem lesz nagy termetû! Nagyon kedves, ba-
rátságos, szép kutyuska!
Rajta kívül még sok-sok mentett kutyus várja állat-
barát gazdik jelentkezését! 

Megköszönöm a haraszti lakosok eddigi segítsé-
gét és kérem önöket, ha van lehetõségük, tovább-
ra is támogassák állatmentõ munkánkat! (Kutya-
ólak tetõ-javítása, plédek, faforgács, állatorvosi
költségekhez hozzájárulás�)
Köszönöm szépen!

06-20-803-05-43 Enikõ
www.petfarm.atw.hu











A Városi Könyvtár még 2009-ben hirdette meg �Az én
kertem� címû fotópályázatát.
A határidõ 2010. október 30-ig tartott, hogy több évsza-
kon keresztül legyen módjuk a kertbarátoknak saját kert-
jüket fotózni, és a pályázaton részt venni.
A vetítéssel és kiállítással egybekötött eredményhirde-
tést és díjkiosztót 2011. január 27-én tartottuk a Városi
Könyvtárban. A felhívásra 24-en nyújtottak be pályamun-
kákat, melyet a felkért zsûritagok értékeltek. Zsûrielnök
volt Lehel Endre festõmûvész, a Dunaharaszti Mûvésze-
ti Egyesület alapító tagja, alelnöke, városunk alpolgár-
mestere, valamint Teszár Ákos fotómûvész és Kreisz An-
tal kertészmérnök.
A zsûri két kategóriában döntött helyezésekrõl.
I. kategóriában a szép kerteket és kertrészleteket dí-
jazták.
1. helyezést ért el Koncz Tünde és Szilágyi Alice
2. helyen végzett Szokontor Szilvia
3. helyezett Galántai Zsófia lett.
A II. kategóriában a kertekrõl készült makrofelvéte-
lek, közelképek színvonala alapján értékelt a zsûri.
1. helyezést Csáky Zsuzsa nyert,
2. helyezett Temesvári Lászlóné lett, 
3. helyezést értek el dr. Dán Gellértné és Bálint Tünde.
A díjazottak értékes ajándékokat vehettek át. A könyvtár
könyvajándékait az Oktatási, Mûvelõdési és Sportbizott-
ság anyagilag is támogatta, így értékes digitális képke-
retet és pendrive-okat kaptak a legjobbak Lehel Endré-
tõl és Hajdú Zsolttól, a bizottság elnökétõl.

Mindketten sikerként könyvelték el a fotópályázatot, ahol
még nagyon sok szép fénykép született a pályázók sa-
ját kertjeirõl.
A pályázaton indult minden résztvevõ kapott Dunaha-
rasztiról készült szép fotóalbumot és emléklapot. Részt-
vevõk voltak még: Kómár Katalain, Laczkó Miklós,
Rainer-Micsinyei László, Galambosi Artúrné, Kenéz An-
tónia, Botos Szilvia, Botos Józsefné, Sier Zsófia, Desics
Katalin, Pataki Imre, Botos József, Zsigmond Zsuzsan-
na, Berkei Mariann, Mantuano Mária, Szalánczi Viktória
és Takács Janka.
A fotópályázat résztvevõinek legszebb képeibõl egyet-
egyet kiállítottunk a könyvtár Minigalériájában, mely már-
cius közepéig megtekinthetõ lesz a könyvtár nyitva tar-
tási idejében.
Valamennyi résztvevõnek és a nyerteseknek gratulá-
lunk. Reméljük, hogy kedvük a szép kertek kialakításá-
ra, gondozására továbbra is töretlen marad. A kertépí-
tés önmagában is gyönyörûséget jelent mindazoknak,
akik azt megtervezik, készítik, megépítik, a mindennap-
okban hétköznapjaikat is szebbé teszik, mert a mondás
úgy tartja: �kertész legyen, aki boldogságra vágyik�. Re-
méljük a pályázók minõségi kertjeikkel és nagyszerû fo-
tóikkal ötleteket is adnak a kertbarátoknak. Hiszen a
szép haraszti kertek, a gondozott és ápolt környezet a
mi életterünket, a mi városunkat szépítik. 

Táborosi Zoltánné
Városi Könyvtár igazgató

�AZ ÉN KERTEM�
fotópályázat

Koncz Tünde

Szilágyi Alice

Temesvári Lászlóné

Dr. Dán Gellértné

Bálint TündeCsáky Zsuzsa

Szokontor Szilvia

Galántai Zsófia


