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Hétszínvirág Óvoda – Indiántábor

Sok éve hagyomány óvodánkban, hogy a
nagycsoportosoknak az év végén egy hetes
tábort szervezünk. Támogatóinknak köszönhetõen szerencsére idén is sikerült ezt
megvalósítanunk.
A táborban közel 100 gyermek vett részt és
május 29-tõl június 1-ig tartott. Az óvodánkba járó gyermekek közül sokaknak idén, ez
az egy hét jelenthette a nyaralást, ezért igyekeztünk olyan programokkal, tevékenységekkel megörvendeztetni a gyerekeket, ahol
játékosan tanulhattak, és hasznosan tölthették a szabadidejüket.
Az idén egy igazi Indiántábort, megvalósítását tûztük ki célul. A rengeteg játék és kaland mellett betekintést nyertek egy tõlünk
különbözõ népcsoport életmódjába, megismerték annak szokásait és értékeit.
A táborban kiemelt figyelmet fordítottunk az
ember és a természet viszonyára, a környezetismeretre, a környezettudatos gondolkodásmódra, mindezt összehangolva az óvodánkban jól mûködõ Kompetencia Alapú
Nevelési Program és a Zöld Szív Ifjúsági és
Természetvédõ mozgalom filozófiájával.
Czompa Gyula által kölcsönkapott Dunaparti csónakház területén, a természet szívében volt lehetõségünk megalakulni, mint
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indián törzs, ezt követõen bölényre vadásztunk, tüzet ugrottunk és Rónai Jánosnak köszönhetõen leereszkedtünk a „Nagy folyón”.
Közben a gyerekek számtalan védett növény és állatfajt figyelhettek meg természetes élõhelyükön pl.: vízitök, tavi rózsa, szürke gém, vízicsibe, szárcsa, vadkacsa, béka,
sikló stb.
A parton és a víz tetején úszó szemét, flakonok, lenyírt fûcsomók látványa nagyon felháborította a gyerekeket, napokig emlegették.
A gyerekek horgásztak, sportjátékokat játszottak a friss levegõn.
A Hõsök terén, számháborúban szerezték
meg a másik törzs „sámánbotját”, majd jutalmukat, a nagy melegben jól esõ, hûs fagylaltot a Marcella cukrászda teraszán fogyaszthatták el.
Az Ambrus tanyán, több háziállatot láthattak
pl.: kecskét, lovat, malacot, kakast.
Bepillantást nyertek az állatgondozással, lótartással járó feladatokba és újabb bátorságpróbaként lovagolhattak Kisördögön és Zsuzsikán a 8 éves pónilovon. Késõbb pedig
megkereshették a szalmabálák tövébe rejtett amuletteket.
A tanya területén pihenésként pokrócokra
heveredtünk és jóízûen elfogyasztottuk a
Ruff pékség által felajánlott finomságokat,
melyeket egész héten biztosítottak kis indiánjaink részére.
A délutánjaink sem teltek tétlenül, készítettünk fejdíszt, hozzá illõ indián öltözéket, ékszereket bõrbõl, gyöngyökbõl és madártollakból. Indián meséket, törzsi énekeket, zenéket hallgattunk. Törzsi totemoszlopot festettünk és vetélkedõket rendeztünk törzseink számára.
A kis indiánok bátor tetteikért és elismerésre méltó cselekedeteikért madártollat kaptak
a fejdíszükbe.
Mindeközben rengeteg friss gyümölcsöt fogyaszthattak el Demeter Istvánnak köszönhetõen.
Az udvaron indiánsátrakat állíthattunk a szülõknek köszönhetõen, a gyerekeknek óriási
élményt nyújtva ezzel.

Az indiánhét nagyon jól sikerült, gyerekek,
felnõttek élvezték egyaránt. Reméljük, hogy
aki találkozott velünk, vonuló kis indiánokkal
a város utcáin, buszjáratain, sikerült egy kis
mosolyt varázsolnunk az arcára.
Köszönettel tartozunk támogatóinknak:
Dunaharaszti Önkormányzat Szociális Bizottsága, Hétszínvirág Alpítvány a II. számú
Óvodáért, Ambrus György „Ambrus tanya”,
Ruff pékség Ruff István, Demeter István
zöldséges, Schmidt Kft. ásványvíz, Marcella cukrászda, Czompa Gyula, Rónai János,
a Hétszínvirág Óvoda pedagógusai.
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Molnárné Müller Krisztina
óvodapedagógus
Hétszínvirág Óvoda
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Születésnapja alkalmából köszöntöttük...

Iván Ignácné Marika nénit, aki idén lett 100 éves

és Veréb Jánost, aki szintén a 100. születésnapját ünnepelte.

Isten éltesse mindkettõjüket!
Helméczy Mátyás:

Hazugság és valóság
Helyreigazító piros-zöld olvasmányok
Ezen könyv gondolatgazdaságban és a történelemhamisításokat leleplezõ merészségében
felülmúl minden eddig megjelent magyar történelemkönyvet. Olvasmányai három csoportba sorolhatók, és különbözõ színnel írt címeik utalnak jellegükre is.
Piros címmel mutatja be az olvasmány azon
tényeket és eseményeket, amelyeket eddig
vagy nem mutattak be történetíróink, vagy a
valóssággal ellentétesen, meghamisítva ismertettek. Ilyen olvasmányt a könyvben öszszesen 32-t találunk.
Zöld cím hívja fel a figyelmet azokra az olvasmányokra, melyek újraírt jellegûek. Új
elemekkel, háttéranyagokkal, összefüggések
bizonyításával újítják meg az adott témát.
Ilyen olvasmányt 34-et találunk a könyvben.
Sima, azaz fekete színnel is találkozhat az ol-
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vasó azoknál a részeknél, melyek hagyományos történelemanyagot tartalmaznak, de egymáshoz kapcsolódva és háttéranyaggal kiegészítve mégis a réginél valósabb történelmet
adnak. Ilyen olvasmányt 18-at találunk a
könyvben.
A könyv egyben hiánypótló is, mert olyan tényeket és eseményeket ír le, amelyek a pártállami idõszak kezdete óta hivatalos tankönyvekben, így saját tankönyveimben sem találhatók meg. Ugyanez vonatkozik az elmúlt 70
évben megjelent minden más szerzõ által
megírt általános iskolai, középiskolai, sõt, fõiskolai tankönyvre és történelemkönyvre.
Így a leírtak szinte forradalmasítják a bemutatott idõszakról szóló történelmi ismereteinket, és elolvasásuk minden Magyar Ember
számára lényeges.

Dr. Helméczy Mátyás legújabb könyve,
az „Országtörténet valósághûen”
sorozat elsõ füzete,
a Városi Könyvtárban megvásárolható
500 Ft-ért.
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2012. NOVEMBER – A HÓNAP KIÁLLÍTÁSA
KORABELI MIKULÁS KÉPESLAPOK
Sebestyén Imre gyûjteményébõl
Sebestyén Imre
képeslapjait már
nem elõször csodálhatják meg az
érdeklõdõk a Városi Könyvtárban.
Tizenéves kora
óta megszállottan gyûjti a képes
levelezõlapokat, nemcsak a városképeseket, hanem különbözõ történelmi témaköröket, eseményeket, ünnepeket megörökítõ lapokat is. Gyûjteménye több mint
250 ezer lapra tehetõ. A múlt század végétõl napjainkig mindent gyûjt, és rendszerez közel 40 fajta témakörben.
Évente számtalan kiállításon mutatja be
különbözõ tematikájú gyûjteményét gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt. Ma-
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napság az ország egyik legtöbb képeslappal rendelkezõ magángyûjtõje, akinek
az elkötelezettségét számtalan díjjal és
kitüntetéssel honorálta a szakmai zsûri
az ország különbözõ pontjain megrendezett tárlatokon és versenyeken.
Aranyozott ezüstéremmel jutalmazták az
idén megrendezett várpalotai országos
kiállításon Petõfi Sándor életét és költészetét feldolgozó képeslap gyûjteményéért, és a sárvári bemutatón Magyarország népviseleteit bemutató képei hozták meg számára ismét az országos elismertséget.
Gyerekeknek és felnõtteknek kívánunk
ebben a hónapban örömteli Mikulásvárást
a Városi Könyvtár Mini Galériájában kiállított – Sebestyén Imre által gyûjtött – csodaszép korabeli Mikulás képeslapokkal.

A Mikulás gyorsan eljõ
feje felett nagy hófelhõ.
Rénszarvasok húzzák szánját,
hó csipkézi a bundáját.
Kövér puttony van a vállán,
hópihe ül a szakállán.
Mikor hozzád megérkezik,
cipõd sok-sok jóval telik.
Hull a hó, nézd, odakint,
a Mikulás néked int.
(Devecsery László)
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A HÉV-Felsõ megállója Harasztin
Budapest irányába 1899-ben

A Dunaharaszti HÉV megállója az 1900-as évek
elején gõzmozdonnyal

Dunaharaszti HÉV-állomás 1934 körül,
villamosított pályával

125 év „HÉV”
Több mint száz éve, hogy az iparosodás fejlõdése során nemcsak Budapest lakosságának száma, hanem a városkörnyéki települések létszáma is fokozatosan növekedett. Ez szükségessé tette a közlekedési
hálózat kiépítését, a személy- és teherszállítás fejlesztését. A fõváros
peremén kívül élõ munkavállalók, alkalmazottak érdekét szolgálta,
hogy egy új közlekedési eszköz részükre lehetõvé tegye a rendszeres
munkába járást. A helyi érdekû vasúti közlekedés révén a fõvárosi
emberek is könnyebben kijuthattak a zöldövezetekbe, a falusi kiskertekbõl pedig naponta felszállíthatták a friss gyümölcsöt és zöldséget
a budapesti piacokra. Kölcsönös érdekek fûzõdtek tehát a mielõbbi
városkörnyéki vasúti hálózat kiépítésére.
Az 1880-as évek elején határoztak úgy a Budapesti Közúti Vaspálya
Társaság vezetõi, hogy kiépítik a fõvárost körülvevõ, sugárirányban futó szárnyvonalakat. Az elsõ helyiérdekû vonal építésérõl a Társaság
1882. április 4-i közgyûlésen született döntés, és ez a vonal Közvágóhídtól Soroksárig vezetett. A nyomvonalát az akkori zimonyi országút
jobb oldalán jelölték ki. A belsõ végállomásnak pedig a Kálvin teret
tervezték, de végül is maradt a Közvágóhíd, és 1887. augusztus 7-én
indult el a forgalom a Közvágóhíd-Soroksár vonalszakaszon.
1886. november 30-án a Budapesti Közúti Vaspálya Társaság elõmunkálati engedélyt kért a vonal meghosszabbítására. A tervek elkészültek, a közigazgatási bejárás 1887. március 21-én megtörtént. Az
építési engedélyt már június 6-án kiadták az 5,7 km hosszú, egyvágányú pályára Harasztiig.
1887. november 24-én a Soroksár-Haraszti vonal is megnyílt.
A vonal hossza így összesen 15,1 km volt, melynek építésénél
115 ezer m3 földet kellett megmozgatni, melyet részben a Haraszti állomással szomszédos szigetrõl kellett szekerekkel a helyszínre fuvarozni. A vonalon távírdai berendezéseket létesítettek, de jelzõberendezéseket nem szereltek fel. A vonatokat kürtjelzéssel indították.
1888-ban az elsõ teljes üzletévben átlagosan 8 mozdony és 18 személykocsi bonyolította le a forgalmat ezen a vonalszakaszon. A vonalra késõbb még további jármûveket is beszereztek: 12 db 70 lóerõs
MÁV-gépgyári mozdonyt és 30 db Ganz személykocsit. 1888-ban Vágóhíd és Haraszti között a közlekedett vonatok száma meghaladta a
tízezret, a szállított utasok száma pedig 418 ezer volt.
1889. év végén a többségi részvényes bank létrehozta a Budapesti Köz-
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úti Vaspálya Társaság leányvállalataként a Budapesti Helyi Érdekû Vasutak Részvénytársaságot, és hamarosan vonalépítési engedélyt kapott a
Haraszti-Ráckevei Vasút is. 1891. február 5-én adta ki az engedélyt az
illetékes miniszter az Újharaszti állomásától Ráckevéig terjedõ gõzüzemû vasútra, melyet másfél év alatt kellett megépíteni, és az új vonal
már bekapcsolta a közlekedési hálózatba Szigetszentmiklóst, Tökölt,
Szigetcsépet, Szigetszentmártont, Szigetújfalut és Ráckevét.
Az elsõ világháborút megelõzõ boldog békeidõkben folyamatos volt a
helyi érdekû vasúti vonalak fejlesztése és kiépítése. 1905 tavaszán már
villamos vontatás mûködött elõször a Közvágóhíd és Erzsébetfalva között. 1910-ben 8,5 millió fölé kúszott a szállított utasok száma, természetesen valamennyi addig kiépült vonalat számításba véve. A késõbbi
gazdasági nehézségek nem tették lehetõvé, hogy újabb és újabb szárnyvonalak épüljenek, de az 1920-as években megkezdõdött a pályák és
jármûvek villamosítása, és az áramellátás korszerûsítése.
A második világháború végén a világ két legerõsebb hadserege a német Wehrmacht és a szovjet Vörös Hadsereg harcolt utcáról utcára,
és okozott óriási károkat a vonalak és a jármûvek állapotában. A világháborút követõ gazdasági válság hatására a személy- és teherforgalom az 1914 elõtti színvonalra esett vissza.
A háború utáni államosítások és tulajdonosváltozások már messze
nem hoztak olyan látványos fejlõdést a városkörnyéki vasúthálózat
életében, mint a háborúk elõtti gazdasági fellendülés. Dunaharasztin
a Duna-hidat ideiglenesen helyre kellett állítani, és 1945. december
8-tól újra járhattak a vonatok Dunaharaszti és Ráckeve között, majd
1949-ben új vasbeton hidat építettek a Duna-ág felett.
Az 1968. január 1-ével létrehozott Budapesti Közlekedési Vállalattal
egy új integrált társaság tulajdonolta a Budapest környéki hálózatot.
Az elmúlt száz évben a helyi érdekû vasút igen sok változáson ment keresztül, de még napjainkban is megõrizte nélkülözhetetlen szerepét Budapest és a Dunaharaszti tömegközlekedésében.
Táborosi Zoltánné
igazgató
Forrás: Városi Könyvtár, Helytörténeti Gyûjteménye
Szemelvények: Bartha Ödön jóvoltából – Lovász István: A Budapesti Helyiérdekû Vasutak története 1887–1987
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AZ ÖN KAMARAI TANÁCSADÓI a Pest Megyei Agrárkamara irodájában
(Dunaharaszti, Boróka utca 3. – a Coca-Cola mögötti utcában) várják Önt.
Tóth Gábor (tel.: 30/334-2828) – hétfõ-kedd 08–16 óra között.
Sándor Krisztina (tel.: 30/429-7641) – szerda-csütörtök 08–16 óra között.
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A Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat
és a Német Nemzetiségi Tájházi hírei

• Visszatekintés – a Tájház érdekes programjai
„Hullanak a levelek, hidegek az esték,
szüretelünk.”
A tájház még egy utolsó nyárias hangulatú õszbúcsúztató polkapartival és
szüreti nappal melengette mindenki
szívét.
A reggeli készülõdésben, szõlõmunkálatokban, pálinka- és borkóstolóban,
gyermekjátékokban és kézmûves
programokban mindenki részt vehetett.
A tájház romantikus õszbe bújtatott udvara kellemes helyszínt adott a jó szórakozáshoz, a baráti beszélgetésekhez, a gyermekeknek, vagy akár az ihletet gyûjtõ mûvészeknek is.
A Német Nemzetiségi Tájháztól induló
zenés felvonulás három órakor vette
kezdetét lovaskocsik és hintók sokaságával.
Az elsõ állomás a Laffert-kúria volt,
ahol tánccsoportok fellépései kápráztatták el a vendégeket a hangulatos
kerthelyiségben.
A következõ megálló a Hõsök tere volt,
itt folytatódtak a tánc és ének fellépé-
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sek, no és persze a lopótökös bor osztogatásról sem illett lemaradni!
A menet a Hõsök terérõl a tájházhoz
indult, ahol mindenki eltölthetett egy
csodálatos estét a Heimattöne Kapelle
zenéje mellett.

Esti program:

• Jön a bálszezon!

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Ház

Mint minden évben, idén novemberben
is megrendezésre kerül a hagyományos Schlachtball – Disznóvágó Mulatság a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

A jegy ára 2500 Ft, mely tartalmazza a
disznótoros vacsorát.

A november 24-i Disznóvágó mulatság menete a következõ lesz:
Délelõtti program a Tájházban:

– Reggel 9 óra disznóvágás kezdete,
szúrás (a disznóvágás során tradicionális sváb hús, ételkóstoló és vásár Kaltenecker József hentesmester ízvilága alapján)
– a disznóvágó munkálatokkal párhuzamosan, érdekes kézmûves foglalkozás a sátorban.

– 19 órai kezdettel Disznóvágó Bál, zenél a Biatorbágyi Fúvószenekar.
Az estét német nemzetiségi tánccsoportok fellépései színesítik.

Mindenkit sok szeretettel várunk!
Dunaharaszti Német Nemzetiségi
Önkormányzat

• Elérhetõségeink:
Dunaharaszti, Zöldfa utca 39.
Wágner Jánosné Nusi néni
– Gondnok,
telefonszám: 06-70/253-6116
Wágner Flóra
– Tájházvezetõ,
telefonszám: 06-30/512-7958,
e-mail: wagnerflora93@gmail.com

A belépés ingyenes.
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A Templomok Völgyétõl a Fényes Hegyig
Egy érme utazásai Európa történelmében
Második projekttalálkozó: Czestochowa, Lengyelország, 2012. szeptember 23–29.
Az érme utazik, és vele mi is: a szicíliai
antikvilág után a lengyel középkorral ismerkedhetünk, a Templomok Völgyét
Jasna Gora, a Fényes Hegy követi. Szerencsések vagyunk, hogy ennyi szépség
megadatik nekünk, csapatunk összes tagja keményen meg is dolgozott, dolgozik érte. Hónapokon át mindenki erre a találkozóra összpontosított, ki érmét, pénzt formált, ki hímzésekkel, saját készítésû tárgyakkal, ki kutatómunkával, szervezéssel,
fotózással, prezentációkészítéssel, énekekkel készült. A lelkesedés töretlen volt
mindvégig, az is maradt a mai napig, a „kiválasztottak” tényleg kivételes tehetséggel, ésszel, humorral, jólneveltséggel rendelkeznek! Már rögtön itt, a beszámoló
elején szeretném elmondani, hogy a
„baktaysokat” mindenki, mindenhol, kivétel nélkül megdicséri, nagy népszerûségnek örvendenek, bárhol járnak, és a külföldi kollégák kissé irigykedve nézik, hallgatják a szép magyar ruhában elõadott
népdalokat, a profi szinten elkészített bemutatókat, a jó angolsággal feltett kérdéseket, válaszokat. A motiváció is fontos,
tudják, hogy miért dolgoznak, hisz a Templomok Völgyétõl a Fényes Hegyen át az út
az Akropoliszra vezet, mindannyian szeretnének részt venni a harmadik projekttalálkozón Athénban, jövõ év márciusában!
Jadwiga, a lengyel projektvezetõ, mindent megtett annak érdekében, hogy a
czestochowai találkozó zökkenõmentesen,
a projektben leírtaknak megfelelõen zajlódjon. Természetesen az érme és a dráma
volt a középpont: régészeti és pénz múzeumokat látogattunk, ahol megtekinthettük
Lengyelország elsõ fizetõeszközeit, bebarangolhattuk történelmének, közös történelmünknek izgalmas területeit. Részt vettünk
olyan színpadi elõadásokon, ahol házigazdáink bemutatták a lengyel középkor fontosabb mozzanatait, felidézték II Sobieski János hõstetteit. Európa térképére, Magyarország szívére, feltûztük azt a két érmét,
amit magunkkal vittünk: egy Mátyás Király
korabelit, és egy Baktay Ervin emlékérmet,
melyet iskolánk ötvenedik évfordulója alkalmából diákjaink készítettek erre a célra. A
„multikulturális vásáron” minden portékánkat eladtuk vagy elcseréltük, és rengeteget
vásároltunk a többiektõl, hogy iskolánk kiállítását gazdagíthassuk!

Két fontos kiránduláson vettünk részt,
Auschwitzban és Krakkóban jártunk,
mindkettõ mély nyomokat hagyott diákja8

inkban. Az elsõ megrendítõ és tanulságos
volt, nagyon jó idegenvezetõt kaptunk, hibátlan angoltudással, egyenletes hangon,
pátosz nélkül beszélt, a fontosabb adatokat rövid mondatokban megismételte,
kommentár nélkül. A hatás nem maradt el,
a lányok könnyes szemmel járták be a tábort, a fiúk megilletõdve. Pár órával késõbb, a Kenyér Múzeumban azt mondták,
az életet és szépségeit jobban meg kellene becsülni, nem is tudjuk, milyen szerencsések vagyunk. A friss kenyér illata helyrebillentette lelkivilágunkat, és én csak remélni tudtam, hogy a német kisdiákcsoport
is, akikkel a táborból kifele jövet találkoztunk, idelátogat majd. A másodikat, a krakkói látogatást leginkább egy hajszához hasonlítanám: múzeumba be, múzeumból ki,
toronyba fel, toronyból le, Wawel domb,
sárkány, barlang, királyi palota, székesegyház, Szent Hedvig, Jagelló Egyetem,
Copernicus szobor, tér, üzletek, Visztula,
és mindez pár óra leforgása alatt! Lengyel
barátaink mindent meg akartak mutatni
nekünk, majdnem sikerült is, de jó lett volna egy kicsit bámészkodni, elidõzni egy
szép freskó, vagy festmény elõtt, hallgatni
a katedrális csendjét vagy céltalanul ballagni Európa legnagyobb terén, ahol a félbeszakadt trombitahang méri az idõ múlását. Majd legközelebb, akkor már tudni
fogjuk mire vágyunk és mire érdemes több
idõt szentelni.
Ima a Fényes Hegyen: Jasna Gora, szeptember 27. 21 óra
„Czêstochowai Szent Anya, kegyelemmel,
jósággal és könyörülettel teljes. Neked
ajánlom minden gondolatomat, szavamat
és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért,
hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok
ma, testemmel, lelkemmel, örömben és
szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a
földön, és az örök életet a mennyben.
Ámen.”
Ha valaki Lengyelországba, Czestochowába utazik, rögtön az elején menjen fel
a Fényes Hegyre, és vegyen részt egy istentiszteleten, mert a lengyelek lelkét csak
itt értheti meg. Az, ami szomorúságnak tûnik, csupán egy belülrõl jövõ béke, a félénkség a lelki tisztaságból ered, az olykori zaklatottság az igazság szeretetébõl fakad. A kolostor, ahol a Fekete Madonnát
õrzik, minden nap minden órájában zsúfo-

lásig tele, évente 3-4 millióan látogatnak
ide, idõsek, fiatalok, szülõk gyermekeikkel,
mozgássérültek, egészségesek és betegek, lengyel és külföldi zarándokok együtt
imádkoznak és hisznek a csodában. A falra rögzített mankók, hálából adományozott
értékek bizonyítják, a csoda létezik, hinni
kell. Együtt imádkoztunk mi is a többiekkel, magyarul fohászkodtunk Máriához, és
láttam a gyermekek arcán, jó ötlet volt idehozni õket, köszönet érte Piotrnak, a partner iskola angol tanárának, aki elkísért
minket ide. Érdekes ember õ, olyan 30 év
körüli, nõs, négy gyermek édesapja, ebbõl
kettõ, egy kisfiú, és egy kislány „igazi”, kettõ pedig spirituális. Piotr kétszer kilenc hónapig imádkozott értük, ugyanis barátunk
résztvevõje a spirituális örökbefogadás
mozgalomnak, mely arra hivatott, hogy kilenc hónap imával megmentse a megszületendõ csecsemõket, megvédje õket az
abortusztól. Ezen az estén sok minden átértékelõdött, éreztük, hogy a magyar és a
lengyel nem csupán „két jó barát” hanem
rokonlelkek is: a hit, a szabadságvágy és
az igazság szeretete olyan közös vonások, melyek évszázadok óta összekötik a
magyar és a lengyel nemzetet. Köszönjük
ezt a különleges, rendhagyó hetet, a testvéri gondoskodást, a szeretetet. Sokkal
többet kaptunk, mint amire számítottunk,
és itt, természetesen, nem a krakkói „hajszára” gondolok!
Köszönöm a csapatnak, a „kiválasztottaknak”: Tálas Petra, Incze Tünde, Czika
Csenge, Miskolczi Boglárka, Nádas Tamás, Dobronyi Csaba, Kolba Gergõ,
Ferencz Bence, hogy van, amiért büszkék
legyünk rájuk! Részben az õ érdemük is
az, hogy Giuseppe Orlando, a szicíliai
Ettore Romagnoli iskola igazgatója, valamint Tiziana Finocchiaro, a projektvezetõ,
úgy döntöttek, állandó, kétoldalú kapcsolatot alakítanak ki a Baktay Ervin Gimnáziummal, tehát 2013 szeptemberétõl indulhat a szicíliai projekt!
Köszönöm Kórik Borbála, és Szilvási
Gabriella kollégáimnak, hogy velünk lehettek, és mindenben segítettek, ki-ki a
maga területén, ahol éppen szükség volt.
Bucskó Marianna
„Drama journey” Comenius projektvezetõ

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Dunaharaszti Hírek – november

Dunaharaszti Hírek – november

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

9

Ülésezett a képviselõ-testület

Sportpályáit fejleszti az önkormányzat
Turisztikai és sportcélú beruházásokról, zöldenergiai pályázatok elõkészítésérõl is döntött
a képviselõ-testület októberi rendes ülésén.
Az ülés elején dr. Szalay László polgármester ismertette az elõzõ ülés óta eltelt idõszak eseményeit, majd napirend elõtti felszólalásokra került sor.
Elsõként Pethõ Zoltán jegyzõ kért szót azzal kapcsolatban, hogy
az elmúlt idõszak egyes beruházásainál néhány beszerzés, illetve néhány munka esetében egyesek vitatták azok költséghatékonyságát. Részletesen ismertette a vitatott tételeket. Az október 1-jén átadott és birtokba vett új, négycsoportos óvodaszárny (Hétszínvirág Óvoda, Knézich u.) miatt meg kellett növelni a játszóudvar területét ahhoz, hogy a jogszabályoknak eleget
tegyünk (10 m2/gyerek). 44 m3 sittet kellett elhordani, 125 m3 földet felhordani. 62 folyóméter, 1,90 m magas kerítés épült. A fû
és 12 fa erjedési garanciával lett elültetve. Épült egy 5x5 méteres homokozó, mûanyag tetõvel. A meglévõ kerítés bontásra került. Viacolor sétány, öntözõrendszer készült el, elektromos
betáppal, fúrt kút vasbeton aknával, szivattyúval, 600 fm vezeték, szórófejek, esõérzékelõ rendszer lett elhelyezve. Elöl egy
szemetes, egy virágágyás, egy belsõ hobbikert lett kialakítva az
ovisoknak. Mindez nettó 6 millió forintért készült el, bõven belül
az eredeti elõirányzaton.
Az új épületszárnyban sok ablak van a világosság miatt, ezekre
azonban függönyöket és sötétítõket kellett tenni azért, hogy a
gyerekek délután nyugodtan pihenhessenek. A 24 ablakra és 4
ajtóra 58 fm sínkarnis került. Az árnyékolás mindösszesen 350
ezer forintba került, a kalkulált 600 ezer forint helyett.
A Hunyadi János Általános Iskolába vásárolt új tatami merült fel
még korábban vitatott árú eszközként. Pethõ Zoltán elmondta, itt
is több változat létezik, 1, 3, illetve 10 centiméter vastagságúak.
Az iskola a jó minõséget vásárolta meg, azt, ami eddig is bevált.
A jegyzõ arról is tájékoztatott, hogy kivitelezéseit az önkormányzat igyekszik haraszti cégekkel elvégeztetni. 8 olyan építõipari
vállalkozás mûködik a városban, amelynek nincsen köztartozása, õket mind meghívtuk a munkákra. Három jelzett vissza, kettõ pályázott végül.
Dr. Szalay László hozzátette még, hogy a hivatal dolgozói a legjobb árajánlatokat választják ki, a város pénzügyi érdekeit szem
elõtt tartva. Knapp Tibor örömét fejezte ki, hogy sikerült a korábban elmondott óvodai beruházásnál a költségeket csökkenteni,
de el lehetett volna a vitát kerülni, ha elõre közlik a képviselõkkel a mûszaki tartalmat. Pethõ Zoltán megjegyezte, hogy a képviselõ nem volt jelen azon a bizottsági ülésen, ahol õ ezt ismertette. Knapp Tibor jelezte, hogy ott volt, de a mûszaki tartalom
akkor nem merült fel. Pethõ Zoltán emlékeztetett, hogy a testület egyhangúlag elfogadta az elõirányzatot, a kérdések azután
jöttek. De ez nem baj, hiszen a hivatal dolga az, hogy a testületet kiszolgálja.
Kücsön Sándor a járások megszervezésével kapcsolatosan
arról tett fel kérdést, hogy a feladatok egy részének Szigetszentmiklósra helyezése és a haraszti polgármesteri hivatal létszámának csökkentése nem okoz-e színvonalcsökkenést, és mi
lesz az itteni, jól képzett, de kényszerûségbõl leépítésre ítélt
szakemberekkel. A polgármester elmondta, hogy az okmányiroda és a gyámhivatal fizikailag a városban marad, de már nem
a haraszti hivatal munkaszervezetén belül. Az építéshatósági
ügyintézés Szigetszentmiklósra kerül át. A járás 16 fõt vesz át,
a többi, létszám felettivé váló kollégát is megpróbálják segíteni
az elhelyezkedésben. Pethõ Zoltán hozzátette, eddig 83 fõ látta el a város mûködtetését, 16-ot vesz át a járás, 8 embert kell
elküldeni az építéshatóságról, a maradék 59-bõl is csak 37-et
finanszíroz jövõre a központi költségvetés. Ugyanakkor az államháztartási törvény változásai (intézményenként külön bankszámla, könyvelés stb.) miatt pénzügyi területen több lett a tennivaló. Még mindig nem tiszta a feladatok elhatárolása. Folynak
az értekezletek, nálunk is, minden munkatárssal leülünk. A járás számára a maximális felszereltséggel adjuk át pl. az okmányirodát, de a gyámhivatalt is, mert a haraszti emberek érdeke ezt kívánja.
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Fényes István nehezményezte, hogy Pékó Zoltán ismét nincs jelen az ülésen. A szerdán megtartott, összevont bizottsági ülés
majdnem határozat-képtelenné vált hasonló probléma miatt.
Knapp Tiborhoz fordulva azt javasolta, hogy a jelölõ szervezet
delegáljon mást a listáról a testületbe, olyat, aki részt tud venni
az üléseken.
Ezt követõen a napirendi pontok megtárgyalására tért rá a képviselõ-testület.
Elsõként módosították a Település-szerkezeti Tervet, a Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot, majd a nemzeti
vagyonról szóló törvény alapján elvégezték az önkormányzati ingatlanok kötelezõ minõsítését. Döntöttek arról, hogy az új, hatcsoportos óvoda építéséhez (amire 200 millió forintot nyert pályázaton a város) akkor is biztosítják a szükséges, 300 millió forintos
önrészt, ha a hitelfelvétel valamilyen okból meghiúsul.
Hajdú Zsolt és Fényes István az általuk vezetett bizottságok támogatásáról biztosították az elõterjesztést. Meghatározták a jövõ évre vonatkozó belsõ ellenõrzési ütemtervet, módosították
a bölcsõde alapító okiratát (3 csoportszobával bõvült az intézmény).
Konyhai eszközök rendkívüli beszerzésérõl (mosogatógép), illetve javításáról (fõzõüst) döntött ezután a testület, majd a
Dunaharasztin megvalósítandó, természeti rekreációs központ
megvalósíthatósági tanulmányához biztosítottak forrást. Pethõ
Zoltán – Knapp Tibor kérdésére – elmondta, hogy kiket hívtak
meg erre a munkára. Ezek mind szakcégek, jó referenciákkal rendelkeznek. A nyertes Corex Kft. dolgozott már az MNV Zrt., a
Pannonhalmi Fõapátság és – többek között – Tököl Város Önkormányzata megbízásából is. A legjobb árat õk adták, és ismerik is Harasztit, korábban is dolgoztak nekünk.
Épület-energetikai fejlesztéseket célzó pályázatok elõkészítésére is forrást szavazott meg a testület. Dr. Szalay László elmondta, hogy a Napsugár Óvodában megvalósult napkollektor
remek példa ezek fontosságára. A lehetõ legtöbb intézményt
akarjuk zöldenergiára átállítani, az így megtermelt áramot az
ELMÛ átveszi. Pethõ Zoltán hozzátette, ezekhez a döntésekhez
az adótöbblet-bevétel ad pénzügyi fedezetet, mivel több cég is
fejlesztett a városban.
Dr. Szalay László ezt követõen a Magyar Labdarúgó Szövetség
pályaépítési programjához való csatlakozást terjesztette a képviselõk elé. Ennek keretében új, mûfüves létesítmények jönnének létre a DMTK Mindszenty utcai, illetve Sport-szigeten található pályáin. Az önkormányzatnak ehhez mindössze 30% önrészt kell biztosítania, a többit az MLSZ állja. Fényes István és
Hajdú Zsolt is biztosították a terv támogatását a bizottságok részérõl.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, majd az intézmények beszámolóiról szavazott a testület. Hajdú Zsolt megköszönte az intézményvezetõk munkáját, és feltette a kérdést: mi
lesz a jövõbeni fejlesztésekkel azután, hogy az állam átveszi az
oktatási intézményeket? Pethõ Zoltán emlékeztetett, hogy az önkormányzat eddig mindent megtett a színvonalas oktatás biztosítása érdekében. Példaként a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát hozta fel, ahol az elõzõ évben 13, idén 16 szakkört finanszíroz az önkormányzat.
Az önkormányzat számára térítésmentesen átadandó ingatlanokról (közterület céljára), majd egy, a gimnázium alapítványával kapcsolatos kérdésrõl szavazott a testület, majd napirend
után Hajdú Zsolt jelezte, hogy ismét probléma van a soroksári
áruházak környékén mûködõ jelzõlámpákkal, mivel ismét lassítják a forgalmat. Mannheim Lénárd a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola elõtti közlekedési helyzetre hívta fel a figyelmet.
Pethõ Zoltán jelezte, hogy túlszolgálatos rendõröket és közterület-felügyelõket állíttatott az oktatási intézményekhez a diákok
biztonsága érdekében. Végezetül megkérte a lakosokat, hogy a
házak elõtti fák lehullott leveleit gyûjtsék össze, mert az esõs,
csúszós idõben balesetet okozhatnak.
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Feldöntött sírkövek
a Kegyeleti Parkban

Futónagyköveteink jelentik

Dunaharaszti Város Önkormányzata mély felháborodását fejezi ki, a feltételezhetõen 2012. október 31. és november 1. közötti idõszakban elkövetett kegyeletsértéssel kapcsolatban.
A Kegyeleti Parkban ismeretlen
tettesek négy sírkövet kidöntöttek, melyek közül kettõrõl letörött a kereszt,
egy pedig darabokra esett szét,
ahogy az a fotókon is jól látható. Az anyagi kár
jelentõs, nem beszélve a sírkövek eszmei értékérõl. Sajnos, országszerte találkozunk ezzel a problémával és
nem lehet hová tenni ezeket a cselekedeteket, épeszû
ember ilyet nem csinál. A parkban eddig történt rongálások (facsemeték kitörése, virágágyások kitaposása,
kandeláberek, padok megrongálása, kukák felgyújtása)
is értetlenséget és felháborodást váltott ki, de a mostani eset mindenen túlmutat, felvetõdik a kérdés, hogy
egyes embereknél hol van az erkölcsi felelõsség, a családból hozott viselkedésminta, ami a gyászt és az emlékezést a helyén kezeli?
A rendõrség bûncselekmény elkövetésének vádjával eljárást indított. A környék lakói közül többen látták az elkövetõket, így remélhetjük, van esély a tettesek kézre
kerítésére és megbüntetésére.

Október a Maraton hónapja! Évek óta októberben rendezik a
SPAR Budapest Maratont, ahol nagyon sok futó futja élete elsõ maratonját. Idén 10 dunaharaszti futó indult ezen a versenyen, közülük hárman most úgy futották életük elsõ 30, illetve 42 km-ét, hogy a versenyre a Dunaharaszti Futók kötelékében készültek. Gratulálunk a távot elõször teljesítõknek:
30 km-en Herbély Szabinának, 42 km-en Tömösy Gyulának
és Veres Lászlónak. Ugyancsak gratulálnunk az Ekiden váltó Fut a település kategóriában Dunaharaszti színeiben indult
csapat – Haraszti Sebes-Vegyes – tagjainak: Kozári Annamáriának, Csete Zsuzsannának, Igaz Péternek, Fehér Lászlónak és Mózesné Tóth Szidóniának, különösen Igaz Péternek
és Fehér Lászlónak, akik nem régóta kezdtek el futni, és most
indultak életük elsõ futóversenyén. Gratulálunk a maratont immár másodjára teljes létszámmal lefutó Szappanos-családnak is. Fontos megjegyezni, hogy a futónagykövetek hatáskörén kívül, lelkes tornatanárok, Czompa Gyula tanár úr és
társai szervezésében mintegy 50 diák is részvett ezen a versenyen. Remélhetõleg a diákok közül többen annyira megkedvelik a futást, hogy örömmel csatlakoznak majd a
Dunaharaszti Futókhoz, ha majd kikerülnek a szervezett iskolai testnevelésbõl. Október közepén dunaharasztiak is szép
számmal vettek részt a Pilisben megrendezett túrán. Nagy
örömünkre szolgál, hogy csütörtöki edzéseinkre bejelentkeztek a helyi kyokushin karatésok is Szappanos Zoltán vezetésével, és a csütörtöki edzéseinken együtt futunk velük igazi
nagy csapatot alkotva.
Futótanácsainkat a hûvös idõben megfontolandó tanácsokkal
folytatjuk. Kezdõ futók tévhite, hogy télen nem lehet a szabadban futni, mert megfázunk, betegek leszünk stb. Õsszel
és télen is lehet, sõt ajánlott futni, csak néhány szabályt kell
csak betartani.
1. Õsszel folyamatosan kell hozzászokni a hideg levegõhöz.
2. Futás közben mindig mozgásban kell maradni, nem szabad a vizes ruhában ácsorogni.
3. Nem kell gyorsan futni, rekordokat dönteni.
4. A futás befejezése után azonnal zuhanyozni vagy száraz
ruhát kell venni.
Öltözködés: lehetõleg rétegesen öltözzünk. Egy öt fokos hõmérséklet csökkenés már meghatározó az öltözködésben, vegyünk fel egyel több réteget vagy válasszunk vastagabb ruhadarabot. Szeles idõjárás tovább fokozhatja a hidegérzetünket.
A testtel érintkezõ ruházat legyen nedvesség elvezetõ (technikai aláöltözet). Mellõzük a pamut pólót: ha megállunk futás
közben, a nedvességet magába szívó pamut – különösen ha
nem öltöztünk rétegesen – a párolgással azonnal elkezdi a hõelvonást, ami kihûléshez, megfázáshoz vezethet. Ideális a ruházatunk, amikor szabadba lépéskor még kissé fázunk, és 510 perc bemelegítõ futás után már kellemes a hõérzetünk (már
nem fázunk, de még nem is izzadunk).
Ezeket betartva télen is megtarthatjuk jó kondíciónkat tovább
erõsítve a szervezetünket és egészségünket.
Csatlakozás a Dunaharaszti Futókhoz:
Facebook/Dunaharaszti Futók oldalon, illetve emailben:
gamplett.gabor@gmail.com és/vagy gykata.fut@gmail.com,
telefonon: 06-20/495-2302
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Tehetségház
Lassan itt az évvége, s magunk mögött hagyjuk ezt a különös, furcsa évet. Azt, amelyik többek között attól vált hírhedté, hogy jóslatok,
fikciók, jövõkép elemzések riadt kavalkádjának útját járta. Soha ennyi hangsúly nem volt
még azon, hogy mi lesz, milyen jövõ vár vajon
ránk. Sokan aggodalmaskodnak a gazdaság, a
romló erkölcsök, világvége-jóslatok, közbiztonság és az országunkat érintõ tenger sok kétség fölött. Az utóbbi idõkben jó hírt viszonylag ritkán hallani. Reggel kutyasétáltatás közben elidõztem az avart rugdosó, zajongó, nevetõ, rosszcsont kis tanulni igyekvõ iskolások látványán. Hirtelen még színesebb lett tõlük e
szép, reggeli õszi kép, s azon gondolkodtam értük ki aggódik? A média miért nem attól hangos, hogy milyen képességeik vannak átlagosan a mai magyar gyerekeknek? Azt sem tudjuk, hogy zsenik vagy inkább sajátos nevelési
igényû gyermekek koptatják-e napjainkban az
iskolapadokat… Milyen most a felnövekvõ generáció? Hová tartanak? S hová tart velük vajon a világ?
Ezen a szép, õszi, októberi délelõttön Petõné
Honvári Jolán fejlesztõpedagógus - tanítónõvel beszélgetek arról, hogy egy gyermek képességeinek fejlesztésére milyen lehetõségek
vannak jelenleg Dunaharasztiban, az óvoda és
iskola szocializációs szinterein túl.
– Mi az óvoda célja, s mit fejleszt az iskola
egy kisgyermek képességeiben?
– Az óvoda célja a gyermek szocializációjának
és képességeinek sokoldalú fejlesztése. Míg az
iskola feladata már, többek között az olvasás,
írás megtanítása. Azonban az óvodai nevelési
programba nehezen illeszthetõ be például
olyan részképesség-fejlesztés, amely differenciált módon, kis csoportos formában valósítható csak meg. Vannak olyan részképességek,
amelyek elég rejtett módon vannak jelen a
gyermek hétköznapjaiban, s ugyanakkor fontosak az olvasás, írás, számolás készségeinek
sikeres megtanulásához. Ha a speciális részképességeket különleges módon, intenzíven fejlesztjük, akkor sikeres lehet az olvasás, szövegértés, írás megtanulása. Ha azonban a fejlõdés szempontjából érzékeny (szenzitív) periódusban nem kapja meg a gyermek a kellõ
gyakorlást, akkor elmaradás léphet fel.
– Ez az elmaradás érintheti az óvodás és a
már iskoláskorú kisgyermeket is?
– Igen, mindkettõt.
– Milyen lehetõsége van annak a szülõnek,
akinek gyermekénél fenn áll az elmaradás
veszélye?
– A tanítókon, s óvodai/iskolai képzési szinten
kívül, a fejlesztõpedagógus célja lehet az,
hogy a gyermekek kellõ idõben és kellõ mértékben megkapják azt a speciális fejlesztõ hatást, amely révén sikeresebbek lesznek az iskolai tanulásban, az olvasás, szövegértés elsajátításában, s majd az egyes tudományterületeken való elmélyülésben. Érdemes a lemaradással küzdõ gyermeket olyan pedagógushoz
vinni, aki inspiratívan, s játszva segíti elõ a
gyermek sikeres felzárkózását.
– Ön fejlesztõpedagógus, gyakran keresik
meg ilyen problémákkal a szülõk?
– Igen. Nagyon sok kisgyermek jár hozzám
fejlesztésre. Tanító néniként, fejlesztõpedagógusként gyakran tapasztalom, hogy a gyermekeknek szüksége lenne valamilyen segítségre,
támogatásra, ami megkönnyíti, megerõsíti számukra az olvasás, írás, s matematika tanulását.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
szakmai önmûvelésem során találkoztam egy
nagyszerû, magyar fejlesztésû eszközcsaláddal, ami segítséget nyújt a gyerekeknek a si12

keres tanuláshoz. Majd megismerhettem az
eszközcsaládhoz tartozó egyedülálló fejlesztõ
programot is, amely megkönnyíti a gyermekek
számára, az iskolai beilleszkedést, tanulást.
Hamar elkötelezettje lettem ennek a rendkívüli lehetõségnek, s ma már nagyon sok kis lurkó fejlõdhet nálam e fejlesztõ program keretein belül. Örömömre szolgál, hogy részese lehetek egy ilyen nagyszerû kezdeményezésnek!
– Magyar fejlesztésû eszközök?
– Igen, egy pedagógusokból és pszichológusokból álló magyar csapat, közel tíz éves kutató munkájának eredményeként születhetett
meg az eszközcsalád és a program, ami a rendszerbe kerülõ gyermeket eljuttatja már az alsó
iskolai tagozat végére a leghatékonyabb tanulási módszerekig, hogy számára az élethosszig
tartó tanulás öröm és siker legyen. Ez az országos viszonylatban is egyedülálló fejlesztõ
program lehetõvé teszi, hogy gyermekünk iskolaéretten kezdhesse el az iskolát, sikeres legyen a tanulásban, s örömöt jelentsen számára az iskola és a tanulás.
– Ez a program az óvoda és/vagy iskola helyett nyújt lehetõséget?
– A program az óvodára építve az óvodával
együtt (és nem helyette) érhet el sikereket a
gyermek iskolakezdését illetõen. Valamint az
iskoláskorúaknál, az iskola mellett speciális
olvasási, szövegértési és tanulásmódszertani
képességeket bontakoztat ki a gyerekekben.
Pl. a szóforma-felismerõ rendszer kiépítése,
vagy a szöveg szerkezeti típusainak megragadásával a gyors és sokrétû szövegfeldolgozás,
s annak prezentálása. Tehát fejlesztõ programunk az óvoda és az iskola munkájára építve
képes megvalósítani a speciális fejlesztést.
– Mi a program célja?
– A tehetségház pedagógiai célja: hogy felkészítse a óvodás gyerekeket a sikeres iskolakezdésre, megalapozza az olvasás, írás, számolás
készségeinek elsajátítását. Valamint segítse a
gyerekek szocializációját, együttmûködési képességét, érzelmi intelligenciáját. Hosszú távon
pedig a cél iskoláskorúaknál, maga az örömteli
és sikeres tanulás, a különleges tanulási módszerek elsajátítása, az érzelmi intelligencia fejlesztése, az együttmûködés képességének erõsítése,
valamint a kommunikáció, az önkifejezés magas szintre való juttatása. A program könnyen
fejleszti a szövegértés és szövegfeldolgozás speciális funkcióit, elmaradás esetén a fejlõdésben
lelassult funkciók felismerése és felzárkóztatása
is zajlik. A tehetségház mindezeket a célokat a
világon is egyedülálló módon teljesíti.
– Ez a módszer – azaz program csak a lemaradással küszködõ gyerekeknek segít?
– A foglalkoztatás helyszínét tehetségháznak
nevezzük, mert a falak mögött tehetséggondozás is folyik. Ám a tehetségház-koncepcióban
a „tehetség” mint fogalom, egy jövõbeni cél
elérését takarja. Azok a gyerekek, akik hosszú
távon vesznek részt a programban, olyan fejlett tanulásmódszerrel fognak rendelkezni,
amellyel csak kevés tanuló rendelkezik. Programunk szükségességét és hatékonyságát leginkább az a visszacsatolás erõsíti, hogy a programunkban játszva-tanuló gyerekek a fejlesztõpedagógusainkkal történõ közös munkát nagyon élvezik, az óvodai-iskolai tanulást pedig
általunk könnyedebben élik meg. Hozzám járnak átlagos kvalitásokkal rendelkezõ gyermekek is, nem csak lemaradással küzdõk. S olyanok is vettek már részt a programban, akik átlagon felüli képességekkel rendelkeznek. De a
legjellemzõbb az, hogy a szülõk ezzel a lehetõséggel szeretnék még segíteni gyermekeiket
a könnyed – játszva – tanuláshoz.

– Ön miért lett fejlesztõpedagógus?
– Az évek múlásával a kihívás iránti vágy mellett fontos szerepet kapott munkám folyamán
a problémás gyermekek fejlesztésének, segítésének igénye. Ezért is végeztem el 2008-ban a
Meixner-féle diszlexia és reedukációs tanfolyamot, hogy az olvasástanulás öröm legyen
minden nálam tanuló gyermek számára. Azóta
foglalkozom diszlexiás, diszgráfiás gyermekek fejlesztésével is. A velük való ténykedésem ébresztett rá, hogy hiányzik valami a szakmai palettámból ahhoz, hogy ezeket a gyerkõcöket is maximálisan fejleszteni tudjam. Egyenes út vezetett a fejlesztõpedagógia felé, ahol
sok új ismeretre tettem szert. Hiszek a sorsszerûségben, mert e képzés során ismerkedtem
meg a tehetségház eszmeiségével, programjával, ami közel áll a szívemhez és tanítói hitvallásomhoz. 2012-ben Dunaharasztiban is elindult a tehetségház, ahol a gyerekek nem csak
sokat fejlõdnek, hanem különleges élményekkel is gazdagabbak lesznek.
– Milyen személyes tapasztalatai vannak ezzel a programmal?
– A tehetségházba járó gyerekek nagyon várják a heti kétszeri találkozást. A foglalkozások
minden csemetének érdekességet jelentenek.
Észre sem veszik, hogy a játékos tevékenységek közben mennyit ügyesednek. A szülõk
visszajelzései is megerõsítenek ebben. A gyerekeken kívül nekem is igazi feltöltõdést jelentenek ezek a délutánok. A gyerekekkel való
foglalkozás kölcsönös tanulás. Én tanulok tõlük, õk tõlem, és ez benne a csodálatos. Minden gyerek rendkívüli, egy megfejtésre váró
rejtvény, miközben a bennük rejlõ lehetõségeket, a hozzájuk vezetõ utat fejtegetjük: mi magunk is tanulunk.
– Ajánlja ezt a lehetõséget minden kisgyermekes szülõnek?
– A foglalkozásokon használt fejlesztõ eszközcsalád és maga a program rengeteg lehetõséget rejt magában. Nemcsak a fejlesztésnek, hanem a tehetséggondozásnak is teret ad. Ha
gyermekekben lévõ természetes kíváncsiságot, ami a körülöttük lévõ világra irányul kihasználjuk nevelésük, tanításuk során akkor
hatékony a munkánk. Erre szolgál a tehetségház szakszerûen felépített programja, mindez
játékosan, cselekedtetve, így soha nem unatkozunk, és nagyon várjuk a következõ találkozást. Így a válaszom a kérdésére, igen, szakmai szemmel nézve, és szívbõl is ajánlom mindenkinek. Csodálatos változásokon mennek át
a hozzám, hozzánk járó gyerekek.
– Kedves Joli, köszönöm a beszélgetést, ami
által bizakodva tekintek a jövõ felé, s a
2012-es évtõl megihletve magam is most egy
„jóslásba” bocsátkozva azt mondom: jó reménység a kisgyermekkor, ha ilyen remek
kezdeményezések állnak a szolgálatukba.
Kívánok még hazánk felnövekvõ generációinak sok ilyen szép, és nemes magyar kezdeményezést az országban.
– Én is köszönöm szépen.
Az interjút készítette:
dr. Bognárné Csete Nikolett
www.okoskatehetseghaz.hu

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!

Dunaharaszti Hírek – november

A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Témahét a Hunyadiban

Iskolánk október 15. és 19. között az
1956-os forradalom és szabadságharc
eseményeivel foglalkozó témahetet tartott
a 7. és 8. osztályosok számára. Ennek keretében sok érdekes programon, interaktív órákon vehettünk részt.
Kedden Franciska nénivel elsétáltunk a
Városi Könyvtárba, ahol a könyvek segítségével kaptunk válaszokat az '56-os forradalomról szóló kérdésekre. Rajzórán a
pénteki ünnepi mûsor díszletét rajzoltuk
meg nagy szorgalommal. Két óriási kép
készült, több kisebb plakát, illetve egy
hosszú „macskaköves” utat is csináltunk
papírból. Mindez nem sikerülhetett volna
Nyári Ildikó néni közremûködése nélkül.

Történelemórákon Zsóka nénivel megismerhettük a forradalom eseményeit, legfontosabb helyszíneit és szereplõit. Sokat
dolgoztunk csoportokban, ami lehetõvé
tette, hogy mindenki még jobban megértse mi miért történt az 56-os forradalom és
szabadságharc alatt. Szerda délután filmvetítést rendeztek nekünk tanáraink, ahol
a Szabadság, szerelem címû magyar sikerfilmet néztük meg. A filmvetítéshez
kapcsolódóan egy feladatlapot töltöttünk
ki. Csütörtökön ellátogatott hozzánk Dér
Éva néni, Bollobás Emõke néni és
Forstner Róbert bácsi – három olyan személy, akik részt vettek a pesti eseményekben. A beszélgetést Gáll Sándor bácsi vezette, aki nagyon jártas ebben a témában.
Ezen a rendhagyó történelemórán rengeteg új információval lettünk gazdagabbak,
sõt láthattunkeredeti fényképeket a forradalomról, Emõke néni megmutatta az '56ban írt naplóját is. Köszönjük minden kedves résztvevõnek, hogy megosztották velünk emlékeiket.Pénteken a hét zárásaként a 2. órában elõadtuk mûsorunkat.
Egész héten folyt a lázas készülõdés,
vers- és szövegtanulás, nagyon sok próbán vettünk részt, és ennek meg is lett az
eredménye. Mindenkinek nagyon tetszett,
nagy sikere volt a mûsorunknak, melyet

Kovácsné Mester Ági néni, Molnár Zsanett néni és Versánszki Nusa néni állítottak össze.
Egy eseményekben gazdag héten vagyunk túl, szerintem méltón emlékeztünk
meg az 1956-os forradalomról és áldozatairól, hõseirõl. Én nagyon szeretem az
ilyen és ehhez hasonló témaheteket, mert
ezek még inkább színesebbé teszik a hunyadis diákok mindennapjait.
Decsov Dóra
8. b osztályos tanuló

A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
UNESCO-tábor Kikindán
Harmadik alkalommal vehetett részt a Baktay
Ervin Gimnázium küldöttsége a nagykikindai
Dusan Vasziljev gimnázium által szervezett
UNESCO-táborban október 10–14. között. A
hét jelmondata az idén így hangzott: A városom és én. A programok az élet szépségeirõl, az általunk fontosnak tartott értékekrõl
szóltak.
A köszöntõk után minden delegáció bemutatta lakóhelyét, annak környezetét. Így megismerhettük a kucsevói jégbarlangot,
Leszkovac paprikaültetvényeit, a makedóniai Ohrin gyönyörû óvárosát, mely a világörökség része, a bulgáriai Szilisztra város

templomait, Temesvárt és a kikindai orosz
cserediák, Natasa révén a távoli Vlagyivosztokot. A kulturális sokszínûséget gasztronómiai utazás követte. Megkóstoltuk a világhírû leszkovaci grillételeket, az orosz kaviáros
szendvicset, a szerb bureket, és sok-sok süteményt és sajtot ettünk a különbözõ országok kínálatából. Büszkén mondhatjuk, hogy
a Gyulai kolbászunk, Pick szalámink és a
Ruff pékség pogácsája (a tavalyi pörköltünkhöz és palacsintánkhoz hasonlóan) nagy sikert aratott.
A következõ napot a múzeumban és annak
udvarán töltöttük. Elõször kiállítást rendeztünk
Dunaharaszti Hírek – november

az otthonról magunkkal vitt fényképekbõl,
majd megtekintettük a város nevezetességérõl, Kikáról (mamut) szóló filmet és az állat
maradványait. Délután csoportokra osztva
próbáltuk megformálni az állatot különbözõ
anyagokból több-kevesebb sikerrel.
Az egész napos kirándulás során felkerestünk
egy ásatást, s láttuk, hogyan tárják fel az ókori római palotát Sremska Mitrovicán. Utána
egy szafarin vettünk részt, majd sétáltunk
Novi Sad hangulatos belvárosában.
A hét végén került sor a hagyományos városi „Tök napokra”. A fõtéri forgatagban ízelítõt
adtunk népi kultúránkból és a magyar találmányokból. Természetesen mi is megkóstoltuk a tökbõl készült finomságokat, és izgatottan vártuk a töktermesztõk versenyének
eredményhirdetését és az esti koncerteket.
A tábor jó hangulatáról 3 szerb fiú, Igor, Bocsó
és Nikola gondoskodott. Õket a harasztiak is
ismerik, hiszen jártak már nálunk. Az
UNESCO-tánc tanulása közben és az általuk
elõadott jeleneteken sokat nevettünk.
Reméljük, hogy tavasszal ismét találkozhatunk a kikindai ismerõsök közül néhánnyal,
és továbbra is fennmarad a jó kapcsolat
gimnáziumaink között.
Helméczyné Bosánszki Judit
és a diákok

Halottak napja – élõ emlékezés
Látogatóban Baktay Ervin
végsõ nyughelyénél
Iskolánk névadójának özvegye, Aditi tavaly
március 15-én hunyt el. Õ nemcsak férje,
Baktay Ervin emléke ápolásának szentelte
életét, hanem – mint oly sokszor mondogatta
életében – gyermekeként szerette „AZ ISKOLÁT”. Egy 1974-es emlékkönyvi bejegyzés ta-

núskodik róla, hogy valóban évtizedekre viszszanyúló kapcsolat volt ez, s Baktay-napi
videófelvételek, fényképek sorozata is bizonyítja, hogy „AZ ISKOLA”, vagyis mi, a haraszti gimnázium tanulói, tanárai és dolgozói
is mindig szeretettel vártuk és köszöntöttük
Aditit.
Amikor már romló egészsége és magas kora miatt nem tudott személyesen eljönni
hozzánk, éveken keresztül vittük a lakására
a tisztelet virágait és az éppen megjelent évkönyvünket, amit nagyon szeretett olvasgatni. Többször látogattuk kórházban, és utolsó hónapjaiban a szeretetotthonban is.
Baktay Ervinnek és Aditinek – késõi házasság lévén – nem született gyermeke.
Aditi többször említette nekem, hogy „meg
fogtok lepõdni”, de hogy min, életében soha
nem árulta el. Végrendeletébõl derült ki, hogy
saját vagyonát a gimnáziumra hagyta.
(Baktay Ervin indiai tárgyai és szakkönyvtára
a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum tulajdonába kerültek.)
Nekünk, mint „gyermekeinek”, erkölcsi kötelességünk volt Baktay Ervin és Aditi sírjának
fölkeresése, de ezen az esõs október végi napon az iskolát képviselõ három diákkal nemcsak ez a kötelesség, vitt oda minket a Farkasréti temetõbe, hanem a megbecsülés és
az emlékezés névadónkra, és a jól ismert és
szeretett idõs hölgyre, Aditire.
Tolnainé Korcz Ilona
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Benedek Elek születésnapja
a magyar népmese napja,

Említsük õket név
Bordás Blanka
Dobos Lili
Endes Miklós
Harangozó Lajos
Khouri Marina
Levente Zsófia
Molnárt Norbert
Horváth Zita

szerint:
Rapcsok Viktória
Sárospataki Ibolya
Simon Sára
Szalay Ádám
Szikora Georgina
Westergomby Tamás
Priskin Zita

A 6. osztályból 13 fiú az aradi vértanúkat
idézte meg. Álljon itt megérdemelten az õ
nevük is:

melyet ebben az évben október 1-jén ünnepeltünk a felsõ tagozatos diákokkal 23
mesélõ tanuló, 10 hallgató-érdeklõdõ,
több kolléga és az igazgató úr töltötte velünk ezt a délutánt.
Az alsó tagozatosok más formában, teljes
létszámukkal, és ebbõl következõen két
délelõtt hallgatták a népmeséket.
Október 3-án – a már évek óta jól mûködõ rend szerint – elõször a 2. évfolyam tanulói, majd sorban a többi évfolyamok,
persze a sajátos nevelési igényû tanulókat sem elfeledve, hallgatták meg egymás
mesélõit. A délelõtt folyamán 31 mesét
hallgatott meg több 180 kisdiák.
Október 5-én fogadtuk a könyvtárban a
kedves-lelkes elsõ osztályokat. Nekik a
legszebben mesélõk adták elõ a megtanult történeteket.
Ez a 18 mesélõ – hasonlóan az elmúlt
évekhez – a Kisduna tévében tovább mesél, reméljük a tévézõk örömére.
Végül, de nem mellékesen, ezúton is szeretnénk megköszönni a Kisduna tévé
munkatársainak türelmes és szíves
együttmûködését.
Gregus Márta
könyvtáros tanár

EMLÉKEZTÜNK RÉGIEKRÕL…
Október bõvelkedik ünnepeinkben. Most a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában ez
év október 5-én megtartott irodalmi összeállításról szólnék, melyet az aradi vértanúk emlékének adózva adta elõ az 5. b és
6. b osztályos tanulók.
Az ötödikesek ama gyászos nap szomorú
eseményeire emlékeztek szépen elõkészített és bemutatott mûsorukkal.
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Dominguez Dávid
Drobilich István
Fischer Iván
Gál Tamás Kristóf
Hajdu János Tibor
Hegyi Gergely
Kovács Márk Tamás

Mihály Patrik
Ruska Zoltán
Schmidt Balázs
Zelenák Gábor
Simon Norbert
Kronvalter Dávid

A végén a gyerekek meghatott átéléssel,
emelkedett hangulatban helyezték el az
emlékezés és a tisztelet mécseseit.
Maczali Éva, Gál Józsefné

Kisállat kiállítás a Rákócziban

Hagyományos kisállat-kiállításunkat idén
is október 3-án, az állatok világnapján tartottuk meg. Ez a rendezvény már a kezdetektõl nagy népszerûségnek örvend.
Ezen a napon tanulóink behozhatják az iskolába legkedvesebb háziállataikat. „Benevezni”, jelentkezni egy fogalmazással
lehet, amiben a gazdik bemutatják kedvencüket, majd a kiállítás napján lehetõségük van élõszóban kiegészíteni, bõvíteni a leírtakat. Mivel itt már a „fõszereplõ”
is jelen van, alapos felkészülésre van
szükség, hisz gyakran szokatlan kérdések
is elhangzanak.
Fontos, hogy a gyerekek sokat tanulnak
az állatokról, de úgy gondoljuk, ennél sokkal többet jelentenek azok az emberi értékek, amelyekrõl gyerekeink idén is kitûnõre vizsgáztak: az állatszeretet, a fele-

lõsségtudat, a gondoskodás, a kötelességtudat, a jóság, az emberség, a figyelem, az empátia, és sorolhatnám a végtelenségig mindazt, amire egy apró háziállat megtaníthatja az ifjú gazdiját.
Idei állatforgatagunkon láthattunk teknõsöket, papagájokat, kutyusokat és cicákat,
közülük most Strott Gyula 7. a osztályos
tanulónk cicáját szeretnénk bemutatni
GAZDISZEMMEL.
A legkedvesebb cicám
Most egy kedves fekete-fehér tarka kandúrról írok. Fekusz 2 évvel ezelõtt született
egy februári hajnalon másik 3 testvérével
együtt. Legnagyobb testvérét hamar örökbe fogadták, így csak hárman maradtak. Az
idõk folyamán két testvére is elpusztult, így
egyedül maradt az anyukájával. Nagyon játékos kiscica, mindennel elszórakoztatja
magát, ami a mancsa ügyébe kerül. Idõközben hozzánk került Nyunyu, a mopsz
kiskutya. Megkedvelték egymást, jó barátok lettek. Most már nap mint nap együtt
követik el csibészségeiket. Szeretne bármit
megszerezni, ami nem cica illetve kutyamancsba való. Nyunyu megengedi neki,
hogy egyen az ételébõl és igyon a tálkájából. Cserébe rengeteg cicapuszit és dörgölõzést kap. Sokszor játszanak fogócskát, a
cica szívesen játszik a mopsz plüss játékaival. Néha kibéreli Nyuli pihe-puha ágyikóját, és naphosszat szundikál benne.
Nyunyu békés nyugalommal tûri ezt, hisz
õk jó barátok.
Cicukánk szeret naphosszat a fotelben
szenderegni, van, hogy elunja, és a nappali díványán folytatja az alvást. Hiába, fõ
a változatosság! Amikor hazamegyek a
suliból, a lépcsõn vár rám, együtt megyünk be a lakásba. Rögtön megsimogatom, és játszunk egy kicsit.
Ha este apa megérkezik a munkából, dörgölõzéssel üdvözli. Majd vacsora után bebújik hozzá a fotelba, vagy a vállára fekszik, vagy az ölébe. Nincs menekvés, õt
szeretni kell. Mindenkitõl szívesen veszi,
ha játszik vele, vagy valami finom falattal
megkínálja. Elismerését bõsz nyávogással, azaz köszönömmel fejezi ki. Ha fel
szeretné hívni magára a figyelmet, szintén hangosan nyávog, ez azt jelenti, unatkozom, valaki foglalkozzon velem!
Szóval jól elbeszélget velünk, s úgy látszik, élvezi ezt, mert látja, hogy célt érnek
a kívánságai. Ilyenek a mindennapjaink a
mi kis tarkabarka cicánkkal.
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
KALANDPARK CSILLEBÉRCEN

Kegyes volt az idõ hozzánk, amikor felkerekedtünk, hogy eltöltsünk egy kellemes
szombat délutánt a csillebérci kalandparkban. Mintegy 50 felsõs diák 4 kísérõ tanárral indultunk útnak, rallys sofõrünknek
köszönhetõen, hamar megérkeztünk. A
szokásos adminisztráció után hosszas
sorban állás következett és átvettük a felszerelést, amit hozzáértõ fiatalok felcsatoltak a gyerekekre.
A kötelezõ oktatást és a rövid gyakorló pályán való végig evickélést követõen, mindenki szétszéledt, hogy megkeresse a képességének megfelelõ pályát. Mivel nekem sétálójegyem volt, lentrõl figyeltem a
kezdeti sutább, majd egyre bátrabb próbálkozásokat. Aki tapasztaltabb volt, rög-

peket, szobrokat. Használhatnak hozzá bármit, ami a környezetükben található. Fantáziájuk határtalan. Szebbnél szebb mûveket
állíthattunk ki az iskola aulájában. Voltak
köztük hamisítatlan gyermekmunkák, és közös családi alkotások is.

A helyiség egyik szegletében régi tárgyak
segítségével présház-hangulatot varázsoltunk.
A kiállítást a 4. osztályosok õszi zenés,
verses mûsora nyitotta meg. Az alkotásokban egy héten át gyönyörködhettek a
látogatók.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával
hozzájárult ehhez a nem mindennapi élményhez!
Kalamény Andrea,
Nuberné Török Ildikó
Szülõi összefogás a Kõrösiben

tön a legnehezebb és természetesen a
legmagasabb pályán kezdte. Volt alkalmam korábban nekem is kipróbálni ezt a
kalandparkot, ezért tudom milyen ügyességet és erõt igényel egy-egy akadály leküzdése. A kedvenc a csúszó pálya volt,
aminek tetejérõl sikongva vetették alá magukat a gyerekek.
A nap fénypontja az volt, amikor Farkas
Kati nénit le kellett menteni az egyik magas fáról, hozzáteszem õ volt az egyetlen
felnõtt, aki végigmászta az egész pályát.
A hazafelé út szokatlanul csendes volt,
mindenki elpilledve dõlt hátra, sofõrünknek köszönhetõen hamar hazaértünk, de
jövõre biztos, hogy visszatérünk még.
Sier Tamásné, Andi néni

Õsszel érik…
…babám, a fekete szõlõ – mondja a népdal. És még mennyi mindennel ajándékoz
meg ilyenkor a természet!
Kétévente rendezzük meg iskolánkban a
terményhetet, amelyre a gyerekek a kertben
fellelhetõ terményekbõl – zöldségekbõl,
gyümölcsökbõl, magvakból – készítenek kéDunaharaszti Hírek – november

2012. szeptember 29-én és 30-án a 2. b
osztály szülõi közössége összefogott,
hogy a tantermüket „felújítsák”. Ebbe beletartozott többek között a tanterem kifestése, a beépített szekrények ajtómázolása és új függönyök felhelyezése.
Kolos Borbála, Döme Orsolya, Feith
Éva, Péter Tamás, Nagy Ibolya, Kiss
Szabina, Botos Katinka, Tóth Anikó,
Móczár Zsuzsanna, Varsányi Attila, Füzesi Dániel, Pataki Ferenc, Balogh
Györgyi, Jenei András, Besenyei Tamás, dr. Kazinczy Melinda, Deli Zsolt,
Szigeti Dóra, Kádár Erzsébet, Gyõri
Anikó és Kovács Andrea kedves szülõk áldozatkészségét, segítõ munkáját
ezúton is szeretném megköszönni.
Zimmermann Anna

Papír – papír – papír!
2012 októbere igencsak mozgalmas idõszak volt a Kõrösiben. Egymást érték az
események, versenyek, megemlékezések.
Az egyik legnagyobb, mindenkit megmozgató tevékenységrõl, az õszi papírgyûjtésrõl szeretnék beszámolni.
Már szinte unalmassá válik mások számára ez a tájékoztatás, de állíthatom, a mi
számunkra, akik a munka dandárját végeztük nem az.
Elõzetes gyûjtõmunka után több mint három konténert töltöttünk meg az újrahasznosítható papírhulladékkal.

Ebben az óriási munkában a tavalyi évhez
hasonlóan a szülõk is derekasan kivették
a részüket.
Köszönhetõ ez Farkas Ági SzMK elnök
szervezõ munkájának. Percre pontosan
beosztva vettek részt az anyukák és az
apukák a konténerek megtöltésében. Az
elõzõ évhez hasonlóan látott el bennünket
Ági enni és innivalóval. Köszönet érte!
Hogy micsoda vállalás ez a faladat, azt jól
mutatja az egyik „elsõs” segítõ anyuka mondata, amely így hangzott: „én gondoltam,
hogy lesz mit csinálni, de sose gondoltam
volna, hogy ez ekkora munkával jár…”
Hát igen! Közel 27 tonna papírt mértünk
le és pakoltunk be a konténerekbe két
délután alatt. Le a kalappal a segítõ
szülõk elõtt, név szerint:
Doboróczki Gábor, Ördög szülõk, Farkas apuka (3. b), Balogh apuka (1. c),
Szabó apukák (1. b), Füzesi apuka (2. b),
Fodor János (7. b), Kovács László, Balogh Zsomborné (1. c), Krasnyánszky
anyuka (4. a), Budinszky Béla (3. b),
Szanka Márton (3. b), Nádas apuka (2. a),
Bobán apuka (1. c), Tóth anyuka (1. c),
Devosa Gábor (1. a).
Köszönjük a felajánlását Kozma Zoltánnak és Boros anyukának. Õk már
nem fértek bele idén a munkacsapatba.
Természetesen azok, a most név szerint nem említett szülõk is nagyon sokat tettek az iskoláért és a srácokért,
akik az otthon gyûjtött papírt beszállították, és türelmesen vártak sorukra a
mérésnél.
Minden jót kívánva a 2012/2013-as tanévre:
Farkas Katalin

FUTÓCSÚCS
2012. okt. 7-én részvettünk Budapesten a
SPAR Nemzetközi Futófesztiválon. Hatalmas siker volt. Nem csak a fõvárosnak, hanem nekünk is. Gondolom az olvasók is látták a tévében, hogy soha ennyi futó nem
indult még ezen a versenyen. Több mint 19
ezren voltunk kinn a Városligetben. Iskolánk is csatlakozott a csúcsdöntéshez, hiszen több mint hetven fõvel buszoztunk be
a versenyre. Szülõk mellett Sier Andi néni,
Solti Réka néni és jómagam kísértük el a
gyerekeket, és teljesítettük a távot.
Az idõjárástól féltünk egy kicsit, mert elõtte igen hideg volt. Nem tudtuk, mi vár ránk
vasárnap. Az égiek azonban megkönyörültek rajtunk és nagyon ideális idõt biztosítottak nekünk.
Mindenkinek ki kellene próbálnia egy ilyen
3,5 km-es táv lefutását. Óriási élmény a
pálya melletti zenekarok dobolása, hangzavara, az ismeretlenek szurkolása. Nem
is beszélve arról, milyen jó érzés beérni a
célba egy teljesített táv után.
Bízzunk benne, hogy a tavaszi futásra is
meg fog telni két busz velünk, és legalább
annyira tetszeni fog, mint az idei. Addig is
mindenkinek jó sportolást, futást, kitartást
kívánok.
Farkas Katalin
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24 ÉRMET SZEREZTEK A DRAGON FORCE TEAM SPORTOLÓI
AZ ORSZÁGOS ASHIHARA KARATE BAJNOKSÁGON
Október 13-án a Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület versenyzõi
a Gyõrszentivánban megrendezésre kerülõ XIII.
Gyõri Ashihara Karate
Gálán vettek részt.
Az országos bajnokságon az Ashihara
Karate stíluson kívül a Kyokushin Karate
és a Kick Boksz stílusok versenyzõi is
képviseltették magukat.
Egyesületünkbõl 22 fõ vett részt a versenyen Kumite és Kata (formagyakorlat)
versenyszámokban.
Gyönyörû küzdelmeket láthattunk, tanítványaink közül egyre többen alkalmazzák az Ashihara Karate hatásos és más
tradicionális karatétól merõben eltérõ
technikáit, melyek a gyõzelmet hozták
számukra.
Eredményeink:
Küzdelemben:
1. helyezettek: Csurka Gergõ, Király

Zsófia, Schwarczenberger Klaudia, Király Mátyás, Piacsik Zsófia, Kovács
Levente, Takács Balázs, Seper Olívia,
Nagy Tamara, Lacházi János
2. helyezettek: Gyulai Zoltán, Gábri
Emese, Kocsis Richárd, Uhrin Réka,
Sas Viktor
3. helyezettek: Varga Balázs, Bak Benjamin, Berron Dániel, Berron Olivér
Formagyakorlatban:
1. helyezettek: Csurka Gergõ, Kovács
Levente, Piacsik Zsófia
2. helyezettek: Király Zsófia
3. helyezettek: Lacházi János
Fenti eredményeink alapján csapatunk 1.
helyezést ért el a csapatversenyben.
Schwarczenberger Klaudia a legtechnikásabb versenyzõnek járó különdíjat is
elnyerte szép teljesítményéért.
Gratulálunk a versenyzõknek a kiváló
eredményekért.
Készülünk tovább a következõ nagy

megmérettetésre, mely a 2012. október
26/27-én Belgrádban megrendezésre
kerülõ Ashihara Karate Világbajnokság
lesz, ahol egyesületünk 4 sportolója
(Piacsik Zsófia, Lacházi János, Csurka
Gergõ, Csurkáné Döcsakovszky Mária)
is képviseli hazánkat küzdelem és formagyakorlat versenyszámokban.
Csapatunkba továbbra is várjuk a sportolni vágyó fiatal és idõsebb korosztályt
is. Edzések kedden és csütörtökön: gyerekeknek 17.30 órától, felnõtteknek
18.30 órától. Lányoknak, asszonyoknak
fitnessz karate és önvédelem hétfõn és
pénteken 18.30 órától a Hunyadi János
Általános Iskola felsõ tagozatának tornatermében. Tel.: 70-942-3550, web:
www.karatesuli-dragonforce.hupont.hu.
MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN,
TARTOZZ KÖZÉNK!
Csurkáné Döcsakovszky Mária
vezetõedzõ
Csurka László, edzõ

Karnyújtásnyira az Európa-bajnoki éremtõl
(Beszámoló a 8. Goju-Ryu Európa-bajnokságról)
A Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület csapata szeptember 26–30. között vett részt
a Romániában, Bukarestben megrendezett Stílus Európa-bajnokságon, ahol hazánkon kívül
Románia, Csehország, Ukrajna, Portugália, Spanyolország, Olaszország, Bulgária, Németország, Ausztria, Dánia, Oroszország
képviseltette magát. A magyar csapat 13 versenyzõvel, 4 edzõvel, 3 bíróval és
13 szülõvel indult útnak,
Bakó Benedikta
részünkrõl 3 fõ képviselte
Dunaharaszti csapatát, Bakó Benedikta 14-15 éves
formagyarkolat és küzdelem kategóriában, Fedor
Krisztián 16-17 éves formagyakorlat kategóriában,
valamint Bakosné Valkai
Márta edzõként.
Szeptember 26-án késõ esFedor Krisztián
te vágtunk neki busszal a
16 órás útnak, csütörtökön délben fáradtan, de
óriási izgalommal és várakozással érkeztünk
meg Bukarestbe. Városnézésre sajnos nem volt
idõ, bár a versenyre hétvégén került sor, de a
csütörtöki és pénteki napot edzésekkel és pihenéssel töltöttük. Pénteken délután látogattuk
meg elõször a verseny helyszínét, a Bukaresttõl 33 km-re lévõ Olimpia Centrumot. Regisztráció, mérlegelés és egy utolsó edzés várt még
ránk, illetve edzõink, köztük jómagam is képviseltük hazánkat az Európai Goju-Ryu Karate
Szövetség 2012. évi kongresszusán, ahol a
2013. évi Európa-bajnokságról, és Világ-bajnokságról elhangzott prezentáció után, szavazásra bocsátották a kérdést, hogy a jövõben a
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korosztályos EB-ken a 10-11 éves gyerek, illetve 12-13 éves ifjúsági korosztályok is szerepelhessenek.
Szombat reggel korán elindultunk a verseny
helyszínére, hogy 9 órára bemelegítve már készen álljunk a „nagy csatára”!
Mindkét indulónk már a kezdéskor tatamira lépett. Beninél a formagyakorlat kategóriában 13an voltak, elsõ körben egy cseh lánnyal került
össze, aki verhetõ lett volna, de Beni formagyakorlata sajnos nem sikerült 100%-ra, egy lépésnél megbillent, ami megzavarta õt, és ráadásul
hibának számít a bíróknál, így kiestünk.
Néhány óra különbséggel következett a küzdelem, ahol román, spanyol, portugál és ukrán ellenfelek vártak ránk. Elsõ körben az ukrán lányt
kaptuk, fantasztikusan indult a meccs, Beni
minden eddigi teljesítményét felülmúlva végtelen gyõzni akarással küzdött, pontos, gyors fejtámadásokkal 6 pontot szerzett, míg ellenfele
összesen 1 pontot, de az ukrán lány nagyon közel jött, és a fejtámadások így kicsit erõsebbre
sikerültek a kelleténél, amit büntettek. A meccs
vége elõtt 12 másodperccel a 4. büntetést követõen leléptették Benit, így elestünk a biztos 3.
helytõl és a döntõ lehetõségétõl.
Krisztián kategóriája szintén rögtön az elsõ versenyszámok között volt, így kevés idõ volt a bemelegítésre, de ez õt egyáltalán nem zavarta
meg. Éretten, fegyelmezetten, a feladatra koncentrálva melegített, és hozta magát a legjobb
formába. És ez így volt az elõzõ két nap során
is. Önállóan, minden erejét beleadva készült.
Német, olasz, bulgár, cseh, ukrán, osztrák versenytársai voltak. Krisztián a bulgár versenyzõt
kapta elsõ körben, aki egy erõs, pontos formagyakorlatot mutatott be. Mi a seizan katát választottuk, amirõl tudtuk, hogy jól megy Krisztiánnak. Koncentráltan, pontosan, erõsen adta

elõ, de sajnos nem volt elég a gyõzelemhez. Nagyon erõs, a várakozásainknál jóval nehezebb
mezõny jött össze, és Krisztián méltán versenyzett köztük, õ egy hónappal ezelõtt töltötte be
ennek a korosztálynak az alsó korhatárát, és
még nem tudott elég rutint szerezni köztük, a
csoportjában szereplõ 15 induló között jócskán
voltak nála korosabb indulók.
Ahogy az egy ilyen viadalon illik, minden ország hangos szurkolással biztatta versenyzõit,
ettõl fantasztikus hangulat vette kezdetét, és a
két versenynap során egyre jobban összebarátkoztunk a külföldiekkel, fõképp az olasz és ukrán sporttársakkal. Saját versenyszámaink után
csapattársainknak szurkoltunk, és büszkén, a
szívünkben fájdalommal és bizakodással, reménnyel énekeltük el többször is a magyar himnuszt.
A két versenyzõ fantasztikusan helytállt! Sok
nehéz pillanata volt a felkészülésnek és a versenynek is, de a végeredmény a fontos. Felemelõ élményekkel, rengeteg új tapasztalattal és tudással lettünk gazdagabbak azáltal, hogy részt
vettünk, és valóban karnyújtásnyira voltunk az
európai-bajnoki éremtõl.
Egyesületünk most vett részt elõször Európabajnokságon, ami megnehezítette a felkészülést, nem tudtuk pontosan mire számítsunk, abba voltunk biztosak, hogy nehéz feladat vár
ránk, de belevágtunk, és így utólag is úgy gondolom, hogy érdemes volt.
Kimondhatatlanul büszke vagyok a két versenyzõmre! Gratulálok nekik az elvégzett munkáért, és az Európa-bajnokságon tanúsított
helytállásukért. Kívánom, hogy tanuljunk az itt
megszerzett tapasztalatainkból és a lehetõ legtöbb erõt merítsük a további versenyekhez!
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A BETEG ÜDVE A LEGFÕBB TÖRVÉNY
Beszélgetés az orvosi ügyelet szakmai vezetõjével
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos. 1983-ban született. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végezte orvosi tanulmányait.
Hosszabb idõn keresztül volt az Országos Mentõszolgálatnál,
ahol elõször mint mentõápoló, késõbb mentõtisztként és mentõorvosként szerzett tapasztalatokat a sürgõsségi ellátásban.
Közben letette a háziorvostan szakvizsgát. Több éve dolgozik a
dunaharaszti orvosi ügyeleten. A szigethalmi származású háziorvos jelenleg Dunavarsányban él, és ott praktizál. Szereti a
sportot, rendszeresen focizik, télen síel. Ha teheti, túrázik, barangol az õszi erdõben, és kedvel minden olyan tevékenységet,
melyet a természetben lehet ûzni, legyen ez kerékpározás, vagy
egy könnyed séta a közeli Duna parton. Szabadidejében szívesen jár színházba, fõleg a zenés darabokat kedveli. Békássy
doktor 2012. július 1-tõl az orvosi ügyeletet ellátó Haraszti
Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Kft. szakmai vezetõje. Megbízása kapcsán kérdeztük az ügyeleti ellátásról.
– Az ügyeleti ellátás nagyon fontos tényezõ az
itt élõ emberek biztonságérzetében. De mi is a
sürgõsségi ügyelet lényege, és pontosan milyen
tevékenységet is jelent?
– Az orvosi ügyelet célja és alapvetõ feladata a
„sürgõs szükség” miatt jelentkezõ betegek ellátása. De mi is a sürgõs szükség fogalma? Ennek
pontos tisztázása elengedhetetlen a betegek és az
ügyeleti szolgáltató közötti megfelelõ kapcsolat
kialakulásához, ami alapfeltétele a megfelelõ ellátásnak. A „sürgõs szükség” definíciója tehát:
„olyan, hirtelen fellépõ egészségi állapotváltozás,
amely esetében az azonnali egészségügyi ellátás
elmaradása:
– közvetlen életveszélyt, vagy beavatkozás nélkül ahhoz vezetõ állapotromlást, vagy
– súlyos vagy maradandó egészségkárosodást,
vagy
– társadalmilag tûrhetetlennek minõsített, tartós
fájdalmat okoz.
A sürgõs szükség fogalmát egy 2006-os egészségügyi minisztériumi rendelet szabályozza.
Ezek alapján a sürgõs szükség fogalmába harmincegy kórkép tartozik.
– Ez az orvosok munkáját hivatott meghatározni, de miért jó, ha a betegek is ismerik?
– Ma az ügyelet mindennapos mûködésében kardinális probléma, hogy a sürgõs szükség fogalmát gyakran tévesen értelmezik a betegek.
– Miben mutatkozik ez a probléma?
– A betegforgalom jelentõs növekedésével jár, ez
pedig veszélyezteti a valóban sürgõs ellátásra
szoruló betegek idõben történõ kezelését. Konkrét eseteket nézve, ha az ügyeletes orvost banális, felsõ légúti fertõzésekhez hívják, gyakorlatilag lázcsillapításra, vagy egyszerû hasmenés miatt kell a helyszínen egészségügyi felvilágosítást
tartania, akkor elõfordulhat, hogy egy valóban
sürgõs szívinfarktus ellátását csak késõn tudja
megkezdeni.
– Hogyan lehet kezelni ezt a problémát?
– Helyes orvos-beteg kommunikációval, felvilágosító munkával, mely alapfeltétele a megfelelõ ellátásnak. Gyakran felmerülõ panasz, hogy
az ellátó orvos nem megfelelõen kommunikál a
betegekkel. Szakmai vezetõként ezen a problémán feltétlenül javítani szeretnék. Nem árt
azonban azt is tudni, hogy a kollégáink országos körülményeknek megfelelõ túlterheltségét
az ügyeleten megjelenõ, a sürgõs szükség fogalmát tévesen értelmezõ betegek száma tovább
növeli. A fokozott leterheltség az orvos részérõl, a sürgõsségi ellátás téves értelmezése pedig
a beteg részérõl eredményez gyakran hibás
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kommunikációs technikát. Ezen feltétlenül javítani szeretnék, egyrészt egészségügyi felvilágosító cikkek, szemelvények idõnkénti közlésével
a helyi médiumokban – erre a közelmúltban volt
példa egy lázcsillapítással kapcsolatos cikk
megjelenése –, másrészt a kollégák ösztönzésével a megfelelõ kommunikációs technikák alkalmazására.
– Ez miben mutatkozik meg?
– Munkatársaim rendszeresen jelzik, hogy a telefonos tanácsadást a betegek tévesen úgy értelmezik, hogy az ügyelet az adott hívásra „nem
hajlandó” kimenni. A telefonon történõ tanácsadás szerves része a sürgõsségi orvosi ügyeleti ellátásnak. A telefon mögött ülõ kollégák szakképzett ápolók, mentõtisztek. Részletekbe menõ kérdéseiket nem „szõrszálhasogatás” végett teszik
fel, hanem a tünetek pontos kikérdezése segíti
õket egy fontossági sorrend kialakításában.
Ugyanis gyakran elõfordul, hogy pár percen belül több hívás is érkezik szolgálatunkhoz. Ilyenkor fontossági sorrendet kell felállítani. Ezen kívül a tünetek pontos kikérdezése gyakran felfedi, hogy nem a sürgõs szükség esetével állunk
szemben. Kollégáim ilyenkor sem elutasítóak,
hanem az adott problémához szükséges megfelelõ ismeretekkel látják el a beteget: lázcsillapítás,
hasmenés esetén szükséges teendõk stb. Mindezekkel együtt kérném azonban a betegeket,
amennyiben a fentiekben leírtaktól eltérõ magatartást tapasztalnak kollégáim részérõl, jelezzék
azt a szakmai vezetõ részére címzett levélben az
ügyeleten leadva. Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a lakosok hívása minden esetben
rögzítésre kerül. Panasz esetén a hangfelvételeket
visszahallgatva ki lehet vizsgálni az adott esetet,
tisztázni lehet az esetleges félreértéseket.
– Mit kell tudni még az ügyeleti ellátásról, ami
esetleg félreértésre adhat okot?
– Ügyeletünk az Országos Mentõszolgálattal
együttmûködési szerzõdéssel rendelkezik, melynek értelmében kapacitásaink függvényében egymás munkáját segítjük. Gyakran elõfordulhat,
hogy a mentõszolgálat riasztása esetén a mi munkatársaink érkeznek a helyszínre, illetve az ügyelet leterheltsége esetén az Országos Mentõszolgálat személyzetével találkoznak a segélykérõk.
Fontos kérdés még a közterületen történõ betegellátás az ügyelet mûködése kapcsán. Jó tudni,
hogy vonatkozó jogszabálynak megfelelõen a
közterületi rosszullétek, sérülések esetén nem az
ügyelet, hanem az Országos Mentõszolgálat a riasztandó szerv. A kivonuló orvosi ügyeletnek
közterületen nincs mindig lehetõsége a szakma

szabályainak megfelelõ betegellátásra, ellenben a
mentõszolgálat személyzete a mentõkocsiban
megfelelõ körülmények között, jó látási viszonyok mellett, fûtött térben, közel steril környezetben dolgozhatnak.
Gyakori panasz továbbá a betegek részérõl a
traumatológiai esetek kapcsán, hogy nem
kapnak megfelelõ ellátást. Ezekben az esetekben nem a beteg ellátatlanságáról van szó, hanem a megfelelõ helyre való továbbküldésrõl.
Zúzódások, húzódások, törésgyanús sérülések,
nagyobb hámhiánnyal járó vérzõ sérülések ellátása szempontjából a területileg illetékes
traumatológiai ambulancián kap a beteg megfelelõ ellátást. Természetesen az elsõsegélynyújtás (sebkötözés, vérzéscsillapítás) ügyeletünkön ilyen esetekben sem maradhat el, viszont a szükséges szakellátást a fentebb említett ambulancián kapja a beteg.
– Elõfordul-e, hogy a betegek nem az ügyeletre tartozó problémákkal fordulnak Önökhöz?
– Igen, tapasztaljuk, hogy sokan a háziorvosi rendelés meghosszabbításaként értelmezik az ügyeleti szolgáltatást, s gyógyszerek felíratásával, háziorvos által kezelendõ kórképek ellátásával kapcsolatban keresnek fel. Jómagam Dunavarsányban háziorvosként praktizálok, ezt megelõzõen
pedig az Országos Mentõszolgálatnál és különbözõ sürgõsségi orvosi ügyeleteken dolgoztam
több éven keresztül, így ezt a problémát több
szemszögbõl látom. Fontosnak tartom, hogy az
ügyeleti szolgálat és helyi alapellátó orvosok között jó kapcsolat alakuljon ki, megfelelõ információcserével. Hiszen az általuk gondozott betegeket, mi látjuk el ügyeleti idõben. Fontosnak tartom az ügyeleten kitöltött ambuláns lap átadását
a háziorvosnak, s a következõ háziorvosi rendelésen történõ megjelenést, hogy a háziorvosok
megfelelõ módon legyenek tájékoztatva az általuk kezelt betegek ügyeleti ellátásáról.
Lényeges megemlíteni – mert néha probléma forrása lehet –, hogy az ügyeleten dolgozó orvosoknak sem lehetõsége, sem joga nincs a beteg által
tartósan szedett gyógyszerek felírására.
Bízom benne, hogy a jövõben a két ellátó rendszer közötti jó kapcsolat még inkább erõsödik, s
a felmerülõ problémák megoldása gördülékenyebbé válik. Ennek elõsegítésére állok a háziorvos kollégák rendelkezésére, hogy egy kétoldalú információcsere a felmerülõ kérdésekre választ
adhasson.
– Szakmai vezetõként milyen feladatai vannak?
– Koordinálom az ápolók és orvosok beosztásának elkészítését, kérdéses esetekben szakmai
irányelveket dolgozok ki a kollégák részére, kapcsolattartói feladatokat végzek az illetékes egészségügyi szervekkel (OMSZ, Népegészségügyi
Intézet) és az Önkormányzattal.
– Végezetül milyen „ars poétikát” fogalmazna
meg ügyeletvezetõi munkájához?
– Bízom benne, hogy ügyeletünk, (a Haraszti
Fraxinus Ügyeleti Szolgáltató) a korábban tapasztalt magas szakmai színvonalon, a betegek
megelégedésére fogja továbbra is ellátni feladatát, egy olyan orvos-beteg kapcsolatban, ahol érvényesek Hippocrates szavai:
„Salus aegrotis suprema lex esto”, azaz a beteg
üdve a legfõbb törvény.
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52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet (a sürgõs szükség
körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról)
melléklete:
Sürgõs szükség körébe tartozó, életet veszélyeztetõ
állapotok és betegségek
1. Életet veszélyeztetõ, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külsõ vagy belsõ)
vérzés
2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó
állapotok (pl. embólia, Adams-Stokes-Morgagni
szindróma, syncope, fulladások, életet veszélyeztetõ ritmuszavarok, klinikai halál állapota)
3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok,
a folyadék- és ion-háztartás életveszélyes zavarai
4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével
járó kórképek (pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejlõdési rendellenesség, trauma)
5. Eszméletlen állapotok
6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok
7. Hirtelen fellépõ látászavar, látásvesztés, „vörös
szem”, szemsérülés
8. Szepszis
9. Magas halálozású vagy súlyos szövõdmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépõ,
vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és
érkatasztrófák ellátása
10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, akut
nõ-gyógyászati vérzés
11. Sokk megelõzõ és sokkos állapotok, életveszélyes
allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és
poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai
12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros mûködésén, illetve a csontvelõi vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot
13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar
alapján létrejövõ heveny életveszély
14. Akut légzési elégtelenség, légút szûkület (pl.
gégeödéma, asztmás roham, idegentest, fulladás)
15. Mérgezések
16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkezõ, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek
(pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott
cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés)
17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésû I-II.
fokú, és/vagy az életminõség szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat
érintõ)
18. Elsõdleges sebellátás
19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdõ, lép, máj, vese) sérülése
20. Compartement szindrómák
21. Nyílt törések és decollement sérülések
22. Amputációk (replantációs lehetõségekkel vagy
azok nélkül)
23. Súlyos medencegyûrû törések
24. Politraumatizáció, többszörös sérülések
25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma
26. Áramütés, elektrotrauma
27. Hõ- és hidegártalom, kihûlés, hypothermia,
hyperthermia, napszúrás, hõguta
28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség
29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggõ közvetlen veszélyeztetõ állapot
30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok
31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy
szövõdményeik révén az életet veszélyeztetõ állapotot idéznek elõ.

2012. szeptemberi újszülöttek
Bali Anna
Déri Hanna
Dziba Dániel
Eifert Nóra
Elek Olívia
Kiss Ákos Tamás
Lép Máté
Nagy Marcell
Papp Zselyke
Pataki Máté
Simonits Viktória Eszter
Tóth Zselyke
Vámosi Nikolett

09. 21.
09. 07.
09. 21.
09. 26.
09. 03.
09. 21.
09. 28.
09. 13.
09. 04.
09. 15.
09. 15.
09. 03.
09. 05.

2012. októberi újszülöttek
Balázs Vince Ferenc
Bende Blanka
Csapó-Illés Viktória Dominika
Csengeri Zsófia Kata
Faragó Máté
Fedor Panka
Greff Lilla Nóra
György Hunor
Herman Bianka
Hesz-Nagy Zsófia
Jutasi Előd Bence
Jutasi Hunor Zalán
Kálnok Zoé
Kotalik Léna
Kristóf Attila
Lukács Zénó
Plesovszki Gréta
Schmauder Barna
Sipos Panna
Szabados Gergő
Szabó Dániel
Tóth Hunyad
Tóth Márk Viktor
Valki Réka Panna
Zwick Zoé

10. 02.
10. 07.
10. 17.
10. 08.
10. 10.
10. 04.
10. 05.
10. 16.
10. 20.
10. 30.
10. 24.
10. 24.
10. 29.
10. 05.
10. 24.
10. 24.
10. 11.
10. 12.
10. 25.
10. 26.
10. 02.
10. 05.
10. 24.
10. 08.
10. 02.

Bandzsál István
Barna Ferencné
Boross Emil Ervin
Csordás Sándorné
Demeter János
Farkas Józsefné
Fehér János
Gráf Erika
Gusztos Dezsõ
Kerekes Béláné
Kiss Mária
Kovács Károlyné
Kucsera János
Molnár Ferencné
Pákozdi András
Pintér Istvánné
Siska István
Sóti Józsefné
Urr Andrásné
Wurzinger András

élt 66 évet
élt 79 évet
élt 85 évet
élt 77 évet
élt 79 évet
élt 78 évet
élt 62 évet
élt 47 évet
élt 86 évet
élt 87 évet
élt 67 évet
élt 66 évet
élt 67 évet
élt 79 évet
élt 55 évet
élt 83 évet
élt 65 évet
élt 93 évet
élt 71 évet
élt 65 évet

2012. október hónapban
elhunytak neve és életkora
Csomor Jánosné
Dr. Ebesfalvy Elemér
Hickel Tibor
Hírmondó Sándor
Jakab Sándor
Jöckl Ferenc
Reinhart Imréné
Simon Anna Janka
Surányi Ádám Krisztián
Székely István
Tösmagi Józsefné
Wágner Jakabné
Wolf Ferencné

élt 71 évet
élt 92 évet
élt 54 évet
élt 66 évet
élt 72 évet
élt 63 évet
élt 79 évet
élt 71 évet
élt 8 évet
élt 79 évet
élt 67 évet
élt 79 évet
élt 83 évet

Ruhaosztás
lesz december 7-én, 14-én (pénteki napokon) 16.30–18 óráig a Fõ út
73-ban, a karitász-boltban (a Szent István Fõplébánia mellett). Az elvitt
ruhanemûért szerény összeget elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni ezekben az idõpontokban a helyszínen a karitász-önkénteseknek,
mert Isten szeretetét is szeretnénk közvetíteni.
Az érdeklõdõket szeretettel és nagy választékkal várja a
Szent Erzsébet Karitász

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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DMTK hírek
Az NB III-as felnõtt csapat eredményei:
5. forduló Dunaharaszti MTK–Monori SE 1-1
A hozzánk hasonlóan remekül rajtoló Monorral
izgalmas csatát vívtunk. A vezetést a vendégek
szerezték meg Selei révén, de Mészáros
egyenlíteni tudott, így egy pontot itthon tartottunk.
6. forduló Tisza Volán SC–Dunaharaszti MTK
1-0
Szegeden senkinek sem könnyû nyerni és ezt
sajnos, a saját bõrünkön is megtapasztalhattuk. Játékunk alapján egy pontra rászolgáltunk
volna, ám Beretka találatára nem sikerült válaszolnunk.
7. forduló Dunaharaszti MTK–Üllõ SE 3-2
Fordulatos meccsen, már az 5. percben vezettek a vendégek, azonban Mészáros egalizált. A
szünet elõtt Gráczki közeli lövésével ismét az
Üllõnél volt az elõny, de az utolsó percekben
elõbb Németh egyenlített, majd Rétsági bombagóljával a gyõzelmet is kiharcoltuk.
8. forduló Gyulai Termál FC–Dunaharaszti
MTK 0-2
Taktikus, jó mérkõzést játszottunk Gyulán, ahol
sokáig úgy tûnt, egyik csapat sem tud a másik
fölé nõni. A második játékrészben aztán elõbb
Németh, míg néhány perccel késõbb Grimm
volt eredményes, így elhoztuk mindhárom pontot, ezzel pedig továbbra is vezetjük a csoportot.
9. forduló Dunaharaszti MTK–Mórahalom
VSE 0-1
Az esõ áztatta talajon csak a legritkább esetekben tudtak a kapukig eljutni a felek. Ugyan a
mérkõzést a mieink uralták egy gyors kontra

végén Tóth lövésével a vendégek elvitték mindhárom pontot.
10. forduló FC Dabas–Dunaharaszti MTK 1-2
Igazi rangadó volt ez a meccs, hiszen a tavalyi
második, a címvédõt látta vendégül. Mészáros
révén korán vezetéshez jutottunk, ám a második félidõben egyenlített a Dabas. A végén mégis mi örülhettünk, mert Kovacsik góljára már
nem tudott válaszolni a házigazda.
11. forduló Dunaharaszti MTK–Tököl VSK 0-0
Újabb fontos találkozót vívott meg a DMTK,
amelyen egyik fél sem tudott a másik fölé nõni, így igazságos döntetlennel zárult az összecsapás.
12. forduló Soroksár SC–Dunaharaszti MTK
0-2
Az elsõ perctõl fogva a Dunaharaszti uralta a
mérkõzést és Németh szabadrúgásával már az
elsõ játékrészben megszereztük a vezetést. A
játék képe fordulás után sem változott, de az
eredmény igen, mert Kiss G. pontos lövésével
2-0-ra nyertünk.
A DMTK II eredményei:
5. forduló Újhartyán–DMTK II 5-0
6. forduló DMTK II–Dunavarsány 3-0 - játék
nélkül
7. forduló Kakucs–DMTK II 2-4 (Gólszerzõk:
Miholics, Várfalvi, Dankó J., Balogh T.)
8. forduló DMTK II–Dánszentmiklós 2-0 (Gólszerzõk: Várfalvi, Hegyes)
9. forduló Pereg–DMTK II 3-1 (Gólszerzõ: Balogh Zs.)
10. forduló DMTK II–Hernád 0-3
11. forduló Taksony–DMTK II 5-0

12. forduló DMTK II–Üllõ II 3-4 (Gólszerzõk:
Várfalvi, Balogh Zs., Seres)
A DMTK U19 eredményei:
5. forduló Gödöllõ–DMTK 0-3 (Gólszerzõk: Erdélyi, Schubert, Kardos)
6. forduló DMTK–Kelen 2-1 (Gólszerzõk:
Aczél, Frankovics)
7. forduló Tápiószecsõ–DMTK 5-1 (Gólszerzõk: Schubert)
8. forduló DMTK–Maglód 2-1 (Gólszerzõk:
Szinai, Sipos)
9. forduló RKSK–DMTK 0-9 (Gólszerzõk:
Frankovics 6, Kardos, Hegyes, Dankó J.)
10. forduló DMTK–Üllõ 5-2 (Gólszerzõk: Sipos
3, Tölgyesi, Schubert)
11. forduló Gyöngyös–DMTK 2-2 (Gólszerzõk:
Szinai, Kardos)
12. forduló DMTK–RAFC 4-1 (Gólszerzõk:
Sipos 2, Szinai, Frankovics)
FELHÍVÁS!
Felhívjuk minden 1994-ben és
azután született Dunaharasztin
és a környezõ településeken élõ
gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK
labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mindazokat, akik futballozni szeretnének. A folyamatos fejlõdést szakképzett edzõink biztosítják!
Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330 Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B)
hétköznap délutánonként, telefonon 06-24657-683, vagy dunaharasztimtk@gmail.com email címen.
Csapó László

BioLabor – egészsége érdekében!
Valljuk, hogy az ember képes meggyógyítani, regenerálni magát ahogy alvással is képesek vagyunk reggelre felfrissülni, miközben
energiát nem vittünk be a szervezetbe. Hogyan? Önregeneráció segítségével!
A szervezet képességének javítása önerõbõl: a szervezet gyenge elektromos és
elektromágneses jeleinek felhasználásával,
visszatáplálásával segítjük az elmaradt önregenerációt, így a szervezet saját magát javítja ki.
Idegrendszeri szabályzáson ér el – panaszt,
fájdalmat, félelmet, gyakori stressz állapotot
és idegrendszeri irányítási zavarokat –
gyógyszerek és fizikai behatás nélkül!
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A tartós stressz jelentõs hatást gyakorol az
egészségre – szûkíti az ereket, növeli a pulzusszámot és az immunrendszer mûködését –
így a regeneráció a háttérbe szorul. Emiatt
nincs már megfelelõ energiatartalék és akkor
kezdõdik a körforgás.
Szervezetére hogyan hatott már a distressz?
Egyszerû, kézi VIPORT orvosi mûszerrel ma
már mérhetõ, szív-stresszmérés DÍJMENTESEN november 22-én, 29-én és
december 6-án, 13-án.
Kezeléseink hatására megszûnik a körforgás,
tágulnak az erek, lépésrõl lépésre oldódik a
feszültség, nõ az energia stb.

Ha pedig nem tudja, mi okozza a tüneteit lehetõség van: EIS állapotfelmérésre, mely
pár perc alatt hatalmas mennyiségû információt gyûjt a szervezetrõl, amit 3D-s illusztrációval jeleníti meg: szív, vese, tüdõ, gerinc,
csigolyák, idegpályák stb. Részletesen, átfogóan vizsgálja a szervezetet, melyrõl személyre szabottan a jobb egészségi állapot eléréséhez nyújtunk orvos közremûködésével
tanácsadást!

Bejelentkezés: Tóth Borbála
06-30-269-85-94
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