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KedvesDunaharasztiak!
„Kik messze voltak, most mind
összejönnek/apercetédesszóvalütniel”–talánebbenakét,Kosztolányi
által leírt sorban lehet megfogalmazni leginkább a karácsonyi ünnep lényegét. „Szenteste”, mondjuk, mert
arrakészülünk,hogyegyüttlegyünk
szeretteinkkel,azokkal,akikalegtöbbet jelentik nekünk a világon, és ez
azalkalomvalóbankivételes,valóban
szent az év napjainak sorában. És
másnap már a születés ünnepe köszöntránk,aMegváltóevilágraérkezése,amelytalánalegnagyobbtitok
avilágon.Mindannyiunkbanéllegbelülavágy,hogyfeldíszítsüklelkünket,
és megtisztulva várjuk Isten gyermekénekszületését.Eztpedigazegyüttlét,atalálkozás,azegymásfeléfordulásmegéléseszolgáljaleginkább.Azt
gondolom, a Karácsony ezért az önzetlenség tisztán csillogó ünnepe, az
apárnap,amikoraharagot,asértõdést, a rossz gondolatokat messzire
ûzzük magunktól, és nyitott szívvel
fordulunkatöbbiemberfelé.

Ne feledkezzünk meg azokról sem,
akiknél üres a karácsonyfa, vagy
nincs is talán, és fûtetlen szobában
dideregve várják az ünnepet! Tegyünk meg mindent, ami tõlünk telik, hogy néhány órára õket is beragyogjaafény!Azönkormányzatésa
Vöröskereszt az idei évben is vendégüllátjaésmegajándékozzaaváros
110, leginkább rászoruló családját a
mûvelõdésiházban,és700csomagot
osztszétolyanidõsemberekközött,
akikközülsokanegyedül,magányosan töltik el az ünnepet. Egyre több
a nehéz sorsú, nélkülözni kénytelen
család, segítsünk rajtuk, adjuk oda
nekik letett ruháinkat, gyermekeink
nemhasználtjátékait,adakozzunka
gyûjtéseken, amiket a civil szervezetekésazegyházakmeghirdetnek.Tapasztaljuk meg, milyen borzongatóan jó érzés adni, segíteni másokon!
Engedjük be a karácsony legszebb
üzenetét szívünkbe, és éljük meg az
önzetlenség,aszeretetnagyszerûérzését!

EnnekszellemébenkívánokÖnöknek
szeretetteljes karácsonyi ünnepet és
békés,boldogújesztendõt!

Dr.SzalayLászló
polgármester

Egyhópehelytûnõdése
Az emberek lent a Földön december havát írják. Azt mondják itt fent, hogy hamarosan elindulhatok a következõ csoporttal. Az Ünnepi Csapattal! Olyan izgatott vagyok, mint még sosem. Talán akkor voltam ennyire ideges, amikor kristállyá formálódtam. Nem mindegy, milyen külsõvel kerülök az emberek szeme
elé. Mindenki szerint én lettem a legszebb. Azt mondják, sok örömet fogok
okozni az embereknek.
Nagyon várom, mi lesz a feladatom. Talán egy erdõbe kerülök, ahol valamelyik
fenyõfán csilloghatok a holdfényben. Az
is lehet, hogy a városban segítek befedni az utakat sokmillió társammal. Ha elég
hideg lesz, sokáig gyönyörködhetnek
bennünk az emberek. Nem is tudom, minek örülnék a legjobban. A város izgalmas, innen fentrõl is látom a rengeteg
ember nyüzsgését. Csak az éjszakák
unalmasak. Az erdõben viszont csodálatos a csend. Ott éjjel zajlik az élet.
Jaj, csak nehogy egy kéményen landoljak! Tönkremenne szépséges fehérségem! Brrrr! Nem is gondolok rá. Lopva
lesem társaimat – ugyanolyan izgatottak,
mint én.
Na, végre! Indulhatunk! Istenem, de gyönyörûek vagyunk! Enyhe szellõ lódít
egyet csoportunkon. Kissé messzebb
kerülünk egymástól. Ismeretlen hópelyhek sodródnak mellém, s csak szállunk,
szállunk lefelé. Ha lenne karom, most kitárnám, hogy magamhoz ölelhessem ezt
a hatalmas fehérséget! Kavargunk, kergetõzünk önfeledten. Az égen a Hold
halványan világítva mutatja az utat. Már
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látom az erdõt! Hatalmas fák, a fák között kis állatkák szaladgálnak, az elõzõ
napon érkezett társaim által behavazott
tájban.
Hirtelen érkezik az északi szél. Váratlanul kap fel, megforgat bennünket, s mire elmúlik a szédülésem, már a város felett járunk. Milyen szerencsés vagyok!
Láttam az erdõt, és most a városban is
gyönyörködhetek!
Kevesen járnak az utcán. Gombócot
gyúrnak az elõbb érkezett hópelyhekbõl,
egymást dobálják vele, s közben hangosan kacagnak. Hajszál híján egy hatalmas ház peremén landolok, de sikerül elkerülnöm. Ahogy lassan szállok lefelé, a
házon lévõ nagy lyukakon leskelõdök.
Ott is emberek vannak. Egy olyan fa körül énekelnek, örülnek, mint amilyet az
erdõben láttam. Ezen a fán azonban
sok-sok rudacska ég, vékony pálcikák
pedig szikrákat hánynak.
A másik lyukon benézve egy öreg nénit
látok sírdogálni. Megállnék
és megvigasztalnám, de
nem lehet. Várnak lent a
többiek. Már közel vagyok
a célomhoz. Innen majd
csendben nézelõdhetek néhány napig.
Egyszer csak egy kislány
áll meg a járdán. Kezében egy törött arcú babát tart. Cseppet
sem látszik boldognak, és valami folyik az arcocskáján. Eszembe jut,

amit indulás elõtt mondtak ott fent: egy
kívánságunk lehet, amit teljesítenek. Arra gondoltam, most itt az ideje az én kívánságomnak. Azt kértem, szûnjön meg
a kislány szomorúságának oka, hiszen
ma nincs helye a sírásnak. Nem csaptak
be. Ahogy a kislány felemelte a babáját,
meglepetten látta, hogy annak arcocskája újra teljes szépségében ragyog. Arca
felderült, de szeme sarkából még elindult
az utolsó cseppecske. Én abban a pillanatban értem utam végére, a lányka arcára, épp a cseppecskébe. Meleg volt.
A kislány odanyúlt kezével, letörölte arcát. Akkor vett észre engem. Valamikori
szépségem fogytán volt már, szenvedtem a melegtõl, de azt még hallottam,
amikor azt suttogta: – Te vagy a legszebb hópehely, akit valaha láttam!

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

Furján Rita
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Ahogyan én készítem…
BEIGLI

egy órát sütjük, úgy, hogy alul egy hõálló
tálban vizet párologtatunk. Sütés után, még
forrón a beigliket egyenként kivesszük a
tepsibõl és szorosan folpakkba tekerjük és
hûvös helyen hagyjuk kihûlni. A repedéseket így gyönyörûen lehet zárni és remekül
fagyasztható.
Mák töltelék 4 rúdhoz:

Négy kisebb rúdhoz (gáztepsi méret, keresztbe):
Tészta:
• 80 dkg sima liszt
• 1 kávéskanál só
• 25 dkg Rama
• 5 dkg élesztõ
• 3 egész tojás+1 tojás a kenéshez
• 2 evõkanál tejföl
• 1 dl tej, amiben az élesztõt felfuttatjuk
• ½–1 dl fehérbor
• 25 dkg cukor
Meleg cukrozott tejben az élesztõt elmorzsoljuk és hagyjuk, hogy magától felfusson.
A lisztet, sót és a cukrot összekeverjük,
majd elmorzsoljuk benne a Ramát. Összegyúrjuk a felfuttatott élesztõvel a tojással
és a tejföllel, majd annyi fehérbort teszünk
hozzá, hogy közepes keménységû tésztát
kapjunk. A tésztát 4 egyenlõ részre osztjuk
és gombócokat csinálunk belõle, amit meleg helyen 1 órát kelesztünk. Kelesztés után
gáztepsi méretûre nyújtjuk, töltjük feltekerjük és szorosan a sütõpapírral bélelt tepsibe tesszük. Hideg helyen még további 1 órát
pihentetjük. Pihentetés után a tetejét megkenjük tojássárgájával, majd 15 perc múlva tojásfehérjével, oldalait villával megszurkáljuk. Elõmelegített sütõbe 130 fokon
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• 50 dkg darál mák
• 30 dkg cukor
• 1 nagyobb alma reszelve
• 2 evõkanál méz
• 3 evõkanál sárgabarack lekvár
• 1 citrom héja és 2 kiskanál citromlé
• 1 narancs leve és héja
• 15 dkg mazsola
• 1-2 dl fehérbor
• 1 csomag vaníliás cukor
Sûrûre fõzni és 4 felé osztani.
Dió töltelék 4 rúdhoz:
• 50 dkg darált dió
• 30 dkg cukor
• 3 evõkanál sárgabarack lekvár
• 1 citrom héja és 2 kiskanál citromlé
• 1 narancs leve és héja
• 15 dkg mazsola
• 1-2 dl fehérbor
• 1 csomag vaníliás cukor
Sûrûre fõzni és 4 felé osztani.
Gesztenye töltelék 4 rúdhoz:
• 75 dkg gesztenyepüré reszelve
• 10 dkg cukor
• 3 evõkanál sárgabarack lekvár
• 2 púpozott evõkanál kakaópor
• 1 citrom héja és 2 kiskanál citromlé
• 2 narancs leve és héja
• 15 dkg mazsola
• 1-2 dl fehérbor
• 1 csomag vaníliás cukor
Nem kell fõzni csak összekeverni, majd 4 felé osztani.

MÉZESKALÁCS
Tészta:
• 1 kg liszt
• 20 dkg cukor
• 4 egész tojás
• 20 dkg Rama
• 50 dkg méz
• 25 dkg darált
dió
• 1 csomag
Kotányi mézes süteménypor
• 2 citrom reszelt héja
• 2 narancs reszelt héja
• 1 csomag sütõpor
• 1 kávés kanál szódabikarbóna
• 1 csomag sütõpor
A lisztet, cukrot, szódabikarbónát, sütõport, diót, reszelt héjakat tálban összekeverjük és elmorzsoljuk benne a Ramát. Ezután jól összegyúrjuk a tojással és a mézzel. Nem baj, ha ragad, folpackba csomagoljuk és hûtõbe, pihentetjük 1 éjszakát.
Másnap 3 felé osztjuk a tésztát, jól átgyúrjuk és fél centisre nyújtjuk. Különbözõ karácsonyi formákkal kiszúrjuk, sütõpapírral
bélelt tepsibe tesszük és a tetejét megkenjük tojásfehérjével. Elõmelegített sütõben
aranybarnára sütjük. Sütés után, tetejét
vízzel megkenjük és dobozba tesszük. Az elkészült mézeskalács formákat díszíthetjük
tojásfehérjével vagy belemárthatjuk felolvasztott csokoládéba.
Tojásmáz:
1 tojásfehérjét és 15 dkg porcukrot kemény
habbá verünk. A felvert habot sarkánál kilyukasztott zsákba töltjük és mintákat nyomunk a sütemények széleire. Száradás után
dobozban tároljuk. Idõ elteltével, ha kiszáradna a mézeskalács, 1 db megpucolt és
négybe vágott almát tehetünk a sütemények
közé, amitõl újra visszapuhul.
PZS
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2012.DECEMBER–AHÓNAPMÛVÉSZE
WágnerMátyás
festmények

Wágner Mátyás vagyok. 1957-ben születtem Budapesten. Jelenleg Taksonyban lakom, de Dunaharasztin is laktam 6 évig.
A munkám Dunaharasztihoz köt, hiszen 5
évig dolgoztam a Hétszínvirág Óvodában
az Andrássy úton, majd az új óvodában,
a Knézich utcában. Jelenleg pedig a Százszorszép és a Napsugár Óvodákban végzem mindennapi feladataimat.
Részt szoktam venni az óvodások ünnepi
elõkészületeiben, háttérképeket, dekorációkat festek. Az óvoda udvari kerítéselemeire is én festettem mesejeleneteket, hogy
a gyerekek vidám és színes környezetben
játszhassanak.
A rajzolás már általános iskolás korom óta
tetszett, és egyénileg próbáltam magam
fejleszteni. Szobafestõ iskolát végeztem,
de a munkám mellett, kisebb-nagyobb kihagyásokkal mindig rajzoltam, festettem,
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olaj, tempera és akril technikákkal próbálkoztam.
Még az 70-es évek elején, munka mellett
jártam iparmûvészeti iskolába, hogy rajztechnikám javítsam, és már akkor is volt
rajz- és festészeti kiállítás képeimbõl.
Mind a kétszer részt vettem a meghirdetett dunaharaszti mûkedvelõ festõversenyen, ahol elsõ alkalommal harmadik helyezést értem el, az idén pedig különdíjas lettem, a felújított Kálvária-kápolna
képemmel. Ez igen nagy sikerélményt jelentett számomra. Jelenleg három fiúunokámat avatom be a rajzolás és festés
fortélyaiba.
Nem jellemzõ rám, hogy mutogassam alkotásaimat, engem fel kell fedezni –
mondják rólam, azok, akik ismerik, vagy
látták már a képeimet. Nagy örömmel festek, és boldoggá tesz, hogyha az alkotá-

saimmal másoknak is örömöt tudok szerezni. Szívesen mutatom meg legszebb festményeimet most egy hónapig, a Városi
Könyvtár Mini Galériájában, melyre szeretettel várom az érdeklõdõket, ismerõseimet, barátaimat, kollégáimat.
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Megjelent a tavaly nagy sikert
aratott falinaptár folytatása
dunaharaszti mûkedvelõ
festõk képeivel:
Wágner Mátyás, Bánkuti Emese,
Fodor Árpádné, dr. Fertõiné
Demjén Gertrúd, Lövészné Nagy
Erzsébet, Berecz Károlyné, Gellért
Erzsébet, Ambrus Ferenc, Boldogné
Polgárdi Ilona, Kovács József,
Deladunay Deák László, Tomana
Mária, Péch Chikány Béla.
A gyönyörû naptár ideális
karácsonyi ajándék Önnek,
barátainak, rokonainak,
ismerõseinek - mindenkinek!
Megvásárolható a Dunaharaszti
Városi Könyvtárban 800 Ft-ért.

Futónagyköveteink jelentik
November hónapot Halloweenfutással indítottuk. Ezt követõen,
futóink két jelentõsebb, városunkon kívüli futóeseményen vettek
részt november hónapban. A hónap második vasárnapján nõi futóversenyt rendeztek Pesterzsébeten, ahol dunaharaszti résztvevõ nem indult ugyan, de néhányan szomszédolás keretében átfutottunk Pesterzsébetre, hogy
szurkoljunk a verseny résztvevõinek. Érkezésünket a versenyzõk
célbaérkezéséhez
idõzítettük.
A rendezõk a lelkes befutókat és a dunaharaszti vendégszurkolókat
meleg teával kínálták, ami nagyon jólesett a hûvös idõben. A következõ hétvégén szombat-vasárnap rendezték Siófokon a 9. Intersport
Maraton és Félmaraton versenyt. Gratulálunk a kiemelkedõ eredményeket elérõ futóinknak, akik városunk hírnevét öregbítik. Veres László nagyszerû egyéni csúcsot állított fel a kétnapos Maraton kategóriá-

Születésnapja
alkalmábólköszöntöttük
a99évesAdyPálné
Marikanéni.

–

ban, ezen belül valamennyi résztávon, köztük a második napon rendezett félmaratonon is. A vasárnap megrendezett egyéni félmaraton kategóriában a 10 dunaharaszti versenyzõ közül Tömösy Gyula és Fenyvesi Tamás is egyéni csúccsal értek célba, és örömünkre szolgál, hogy
ismét voltak olyan dunaharaszti futók, akik felkészülésük során eljutottak oda, hogy lefussák életük elsõ félmaratonját: Kovács Richárd és
Z. Nagy Károly. Hogy a futás mennyire nem magányos sport, bizonyítja, hogy Dunaharaszti ki tudott állítani csapatot a páros Félmaraton
váltó kategóriában, Haraszti Kettesfogat néven (tagok: Györgyi Katalin és Igaz Péter), a páros elsõ tagja miután váltótársának átadta a csapat idõmérõ chipjét, teljesítette a félmaratont egyéniben is, a váltó második tagja, Igaz Péter pedig, nagyszerû egyéni csúcsot futott az általa teljesített távon. Ugyancsak gratulálunk Gamplett Gábornak, aki
2012-ben a négy évszakot felölelõ Félmaratonmánia versenysorozatban korosztályában az elsõ helyet szerezte meg idén.
A téli idõszakban is folytatjuk közös futásainkat csütörtök esténként
és vasárnap reggelenként. 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

2013. januártól új,
hétfõn és szerdán
meghosszabbított
nyitva tartási idõvel várjuk
a Városi Könyvtárban
kölcsönzõinket!
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

10–12
13–19
zárva
13–18
10–12
13–19
zárva
10–12
13–18
9–13
zárva

Istenéltesse!
Dunaharaszti Hírek – december
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HOGYAN IS KELLENE APÁNAK LENNI?

Naponta többször elsétálok, a patinás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elõtt, ahol jó látni, hogy mindig történik valami!
A „Beruházás a 21. századi iskolába” pályázat keretében dinamikusan fejlõdõ, és az „életpálya-építés kompetenciaalapú oktatás” bevezetésében is jeleskedõ(!), „Rákóczi-suli”
igazgatója mindig „vevõ” az olyan programok
megszervezésére, amelyek a pedagógusok
szakmai fejlõdését is elõsegítik. A bejáratánál
lévõ hirdetõtáblán most is egy szokatlan plakáton akadt meg a szemem.
AZ APA SZEREPE A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSBEN
A vendégcsalogató meghívón azt olvasom,
hogy a Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület, közismert nevén a LAVE:
Tisztelettel meghívja az apukákat, anyukákat,
nagyszülõket, óvoda- és iskolapedagógusokat
az ERKÖLCSI NEVELÉS A CSALÁDBAN
címû kreditpont-szerzõ elõadássorozat második elõadására. A második elõadás címe: „Az
apa szerepe a személyiségfejlesztésben.”.
Nocsak, a Lányok, Asszonyok felfedezték, hogy
a férfi nemcsak a „megtermékenyítéshez szükséges szervekkel rendelkezõ egyed” hanem a
családvédõ törvény szerint is egy fontos, és tegyük hozzá, ha nem a legfontosabb társ a „természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségének” kapcsolatrendszerébõl megszületendõ gyermek egészséges nevelésében?
Gondoltam ezt nem szabad kihagyni, és 2012.
november 22-én, este 6 óra elõtt néhány perccel, kíváncsian mentem az elõadás színhelyére.
RENDHAGYÓ
KREDITPONT-SZERZÕ ÓRA
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola korszerûen berendezett informatikai szaktantermében nagy volt a sürgés-forgás. A többnyire pedagógusközönség a „rendhagyó kreditpontszerzõ óra” elõadóját, a négy gyermekes családanyát, Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutatót érdeklõdve várja.
A CSALÁD MAGYARORSZÁGON
A LEGFONTOSABB
NEMZETI ERÕFORRÁS
A várakozás perceiben, miközben látom, hogy
megérkezik a KiSDuNa TV is, Dienes Zsuzsannával a LAVE elnökével, a családvédelmi törvényrõl, az apa családon belüli felelõsségének, személyének megítélésérõl, az apaszerep szükséges változásának tendenciájáról
beszélgettem.
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– Elnökasszony, a Lányok,
Asszonyok a Városért Egyesület miért tartja fontosnak,
hogy anyagilag is támogassa
ezt az elõadássorozatot?
– Egyfelõl az Alapszabályunkban rögzítettük a család
védelmét, másfelõl pedig,
aktív tagjaink között egyre
több pedagógus tevékenykedik. A lelkes pedagógustagjaink, Dunaharaszti város önkormányzatának anyagi támogatásával, évente több alkalommal szerveznek a hátrányos helyzetû családokban
nevelkedõ gyerekek részére, –
kifejezetten a személyiségfejlesztést, ezen keresztül az
„életpálya-építést” segítõ – egyre népszerûbb
programokat. Ezek alapján persze örömmel
tettünk eleget a Dunaharaszti Nagycsaládos
Egyesület felkérésének, hogy szervezzük meg
és finanszírozzuk „Az apa szerepe a személyiségfejlesztésben” címû eladást.
– Elnök asszony, tényleg, mint jogásznak, aki
az utóbbi idõben több LAVE tagot is eredményesen képviselt a bíróságon, mi a véleménye
a családvédelmi törvény körüli vitákról?
– A családok védelmérõl szóló, jogi értelemben jól szerkesztett 2011. évi CCXI. törvényt
nagyon fontosnak tartom, de a politikai vitákkal kapcsolatban nem kívánok egyik párt mellett sem korteskedni.
– Nem, nem, természetesen nem a politikai,
csak úgy általában a családvédelemrõl, illetve az anya és az apa változó szerepérõl, a közös felelõsségükrõl szeretném a jogi és szakmai véleményét megtudni…
– Mint a LAVE elnöke és két gyermeket felnevelt anya elmondhatom, hogy a törvény 9. §
(1) bekezdése szerint: „A családban az anya
és az apa a szülõi felelõsség alapján…azonos
kötelezettségekkel és jogokkal bír”. Számomra és biztos vagyok benne, hogy a LAVE tagjai számára is, akár házassági, akár élettársi
kapcsolatban nevelik a szülõk a gyereküket,
gyerekeiket az idézett törvényi tényállásból az
olyan kulcskifejezések relevánsak, mint: pl. a
család, az azonos kötelezettség, az egyenjogúság.
– Elnökasszony miért használja együtt a házassági és az élettársi kapcsolat kifejezést, hiszen a családvédelmi törvény nem említi az
élettársi kapcsolatot?
– Igen, tudom. Ám, mint ismeretes a KSH adatai szerint ma Magyarországon a megszületett
gyermekek több mint 40 százaléka házasságon
kívül születik és többségüknek a szülei élettársi kapcsolatban élnek.
– Statisztikai adatok szerint a gyermekszületések száma is csökkenõ tendenciát mutat, és ha
ehhez hozzáadjuk a házasságon kívül született
gyerekek 40 százalékát, akkor ezek a riasztó
adatok szerintem a házasság válságát jelentik,
nem?
– Tény, hogy minden második házasság válással végzõdik és sokan boldogtalan házasságban élnek. Ennek okait társadalomkutatók, jogászok, szociológusok, pszichológusok kutatják. Ám a kutatások azt is igazolják, hogy a
nõk számára, az önmegvalósítási törekvés és
fõleg az anyagi biztonság miatt, egyre fontosabb tényezõ lesz a tanulás és a munkavállalás!
– Akkor az emancipáció miatt felborulhat családon belül a hagyományos apa- és az anyaszerep?
– Szerintem igen. A kutatások többek között
megállapították, hogy a Madonna normák,

mint a férfi, az apa körül rendet teremtõ, a védelmezõ, a tápláló, a gondoskodó anyai-attitûd mellett/helyett egyre fontosabb helyet kap
a Nimfa- vagy Amazon-attitûd, mint az intellektuális, az önmegvalósító, a magabiztos,
sõt az önálló, a törekvõ, a céltudatos, karrierjét építõ nõi ideál.
– Elnökasszony, Ön szerit, mit tehet ebben az
új helyzetben a férfi, az apa?
– Nos, ezeket a nõi törekvéseket megértve, segítve egyre több együttmûködõ, szeretõ férfi,
apa vállalja az anyapótló szerepet. Az apa
anyapótló szerepe véleményem szerint nagyon
jó hatással van a család összetartására, sõt a
gyermekek személyiségének fejlõdésére is.
– Egy kicsit részletezné, mit értsünk pontosabban az apa anyapótló szerepén?
– Azt, hogy a modern párkapcsolatokban a hagyományos férfi szerep, mint pl. az eltartói
funkció, a férfiasság, a bátorság, a hõsiesség
ugyanúgy átalakul, mint a nõ szerepének elõzõekben felsorolt Madonna-attitûdjei. Azt,
hogy a modern apa a családi béke, a szeretet,
az együttmûködés fenntartásának érdekében
örömmel felvállalja, hogy amíg kedvese, felesége tanul, dolgozik, pl. õ gondozza a gyereket, gyerekeket, vezeti a háztartást.
– Jó, fogadjuk el. De az említetteken túl, a gyerekekre nézve, milyen elõnyei vannak, ha egyáltalán vannak, az új apaszerepnek?
– Az apák anyapótló szerepének hatásait vizsgáló kutatások eredményei szerint, a gyerekek
és maguk az apák is nyertesei lehetnek ennek
az új családmodellnek. Az anyapótló szerepet vállaló apák fiai, lányai szinte minden területen felülmúlták a hagyományos szereposztású családokban nevelkedõ gyerekek teljesítményét. Pl. jobb a tanulmányi eredményük, az
érzelmi intelligenciájuk, kortársaik körében
népszerûbbek, a vizsgálatok kevesebb viselkedési zavart mutatnak ki.
– Ezek valóban biztató eredmények. De az
anyapótló szerepet vállaló apák, mit nyerhetnek abból, hogy lemondanak a hagyományos
szerepekrõl és kvázi hivatásszerûen gondozzák
a gyerekeiket, vezetik a háztartást?
– Az anyapótló szerepet vállaló apák személyisége és társas képességei is pozitív irányban
változnak. Azok az apák, akik több évig gyakorolták az anyaszerepet, felelõsségteljesebben gondolkoznak, rugalmasabbak, jobb a figyelemmegosztó képességük. Felmérések azt
tanúsítják, hogy az állásinterjúk alkalmával
jobb eredményeket érnek el és a cégek szívesebben alkalmazzák õket, mint a hagyományos családmodell szerint élõ férfiakat. Az
anyapótló szerepet vállaló apáknak, pl. jobb a
kommunikációs- valamint a konfliktuskezelõés empátiaképességük is. Ebbõl eredõen jobban kezelik a munkahelyeken sajnos egyre inkább elharapódzó, a személyiséget romboló
úgynevezett munkahelyi pszichoterrort is.
Elnökasszony, köszönöm a néha provokatív
kérdéseimre adott, tudományos igényességgel
megfogalmazott válaszait. Volna még néhány
kérdésem, pl. hogy mit is jelent és fõleg milyen
következményei lehetnek a munkahelyi
pszichoterrornak, de látom, hogy megérkezett
a mai est elõadója Uzsalyné dr. Pécsi Rita. A
neveléskutató és négy gyermek édesanyja,
nyílván más aspektusból fogja megközelíteni
ezt a nagyon sokunkat érintõ apaszerep változásának témakörét. Azt is remélhetjük, hogy az
elõadásban esetleg választ kapunk arra a
„költõi kérdésre" is, miszerint Aranyosi Ervin: Apának lenni címû gyönyörû versében
kérdezi: Hogyan is kellene apának lenni?
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ABaktayErvinGimnáziumhírei

A vízrõl szóló konferencián, Yalovában

Törökországbanjártunk…
Az iskolánk sikeres Comenius pályázatának –
„Viribus Unitis - Help The World With Joint
Effort” – köszönhetõen több országba is elutazhatunk, megismerhetjük a résztevõ országokat,
s azok környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeit. Multikulturális utazásunk elsõ állomása a törökországi Yalova városa volt. Öt fõ
képviselte iskolánkat: két pedagógus kísért
minket, Nagy-Gyõr Dalma tanárnõ és Csépány
Szilárd tanár úr. A vállalkozó szellemû diákok
pedig Újhelyi Regina, Helméczy Károly (11/A)
és Gábor Csaba (12/B).
Már az õszi szünetben elkezdõdtek a nagy
munkálatok az utazáshoz. Elkészítettem a bemutatkozó videónkat, amibõl a többi résztvevõ
ország diákjai, tanárai megismerhették Magyarországot, Dunaharasztit, iskolánkat, Magyarország vizeit, Dunaharaszti vízellátását,
ugyanis e találkozó témája a víz, vízszennyezés volt. Regina készítette el Magyarország és
városunk vízrajzi térképét, Karcsi pedig iskolánk történetérõl írt a prezentációban.
November 5-én, hétfõn reggel izgatottan indultunk az iskolától a messzi Yalovába, a Márványtenger ázsiai partjaihoz. Kora délután megérkeztünk Isztanbulba, ahol egy kis „pihenõ” után,
indultunk is tovább. Este hajóra szálltunk, hogy
elérjük végre úti célunkat, Yalovát. Végre megérkeztünk, találkoztunk a minket fogadó családokkal. Késõ éjjelig beszélgettünk velük, de a
korai kelés miatt, végül a pihenés mellett döntöttünk.
Kedden délelõtt az iskola vezetõsége fogadott
minket, mivel a többiek – a finn, a görög, a lengyel, a szlovén, a litván, a cseh csoport – csak
a keddi napon érkeztek meg, nekünk szabad
programunk volt. Török barátaink megmutatták
nekünk Yalovát, és tettünk egy hosszú sétát a
tengerparton is. Délutánjainkat sokszor töltöttük együtt, beszélgettünk. Ebédre kipróbáltunk
sok jellegzetes török ételt és italt a vendéglátóim kávézójában.
A szerdai nap már valóban a vízrõl szólt. Az
egész délelõttön át tartó elõadásokon megismerhettük a többi országot, mindenki bemutatta saját prezentációját, természetesen angol
nyelven. Nagyon izgultunk az elõadásunk alatt,
de hamar kiderült, hogy a bemutatkozónk nagy
sikert aratott! Szinte minden csoport között beszédtéma volt a bemutatónk, mindenki dicsérte! A délutánunk ismét szabad volt, 7 ország diákjaival együtt jártuk végig a város legszebb
helyeit, a fiatalok kedvenc szórakozóhelyeit.
Csütörtök reggel elõször az elõre elkészített
víztérképeket mutatta be mindenki, s büszkén
állíthatom, hogy az ötletesen megoldott térképünk ismét elnyerte a többiek tetszését. Ezután
meglátogattuk Atatürk („a törökök atyja”) tengerparti nyaralóját. Jártunk két víztisztító üzemben is, ahol megismertük a víz tisztításának folyamatát, és a törökországi vezetékes víz problémáját. Végeztünk különbözõ méréseket is a
vizeken (pl.: pH, vízkeménység). Ellátogattunk
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Yalova legnagyobb bevásárlóközpontjába, ahol
mindenki kedvére vásárolhatott. Délután ismét
Atatürk egyik birtokát látogattuk meg, ahol nyaranta több komoly politikai döntés született. Egy
finom közös ebéd után egy igazi török fürdõbe
mentünk. Az egzotikus kikapcsolódást, a termálfürdõt mindenki nagyon élvezte. Késõ este
a búcsúvacsorán ismét török ételeket kóstolhattunk, kipróbáltuk az igazi török baklavát. A vacsora után egy kis meglepetéssel kedveskedtek nekünk a házigazdáink, egy kisfilmben nézhettük meg az elmúlt napok élményeit! Ezután
a zenészek gondoskodtak a jó hangulatról, tanultunk török táncot, részt vehettünk egy igazi
török „bulin”, ahol tanár, diák együtt mulatott a
táncok tanulása közben! Sajnos ez az este is
hamar eltelt.
Pénteken tettünk egy utolsó sétát, bejártuk a
bazárokat, ajándékokat vásároltunk. Az esténket együtt töltöttük a barátainkkal, elbúcsúztunk
tõlük, ugyanis szombat délelõtt már a hajóállomáson kellett lennünk, indultunk viszsza Isztanbulba. Az állomáshoz még kikísértek minket.
Hosszasan búcsúzkodtunk, szomorúan vettük
tudomásul, hogy ilyen gyorsan eltelt ez a nagyszerû hét. Szombat este landolt a repülõgépünk
a Liszt Ferenc repülõtéren.
Nagyon jól éreztem magam ezen a héten, megismertem a török kultúrát, megismerhettem sok
barátságos diákot, akikkel igazán jól éreztük
magunkat. A török diákok nagyon közvetlenek,
vendégszeretõek voltak. Azóta is rendszeresen
beszélgetünk, és várjuk a nyarat, hogy találkozhassunk. Jövõ novemberben pedig a Baktay
Ervin Gimnáziumon a sor, hogy megrendezze
az itteni találkozót, már nagyon várjuk, hogy
vendégül láthassuk új barátainkat.
Köszönjük ezt a felejthetetlen utazást kísérõ tanárainknak, Nagy-Gyõr Dalma tanárnõnek és
Csépány Szilárd tanár úrnak.
Gábor Csaba
12. b
Utazásunk alkalmával most csak három tanulót vihettünk magunkkal, de az elõkészületekben sok segítséget nyújtott csapatunknak a 7/A
osztály lelkes angolos csoportja is, akik a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdõívet angol nyelven olvasták és töltötték ki. A kiértékelt
eredményeket a projektben feldolgoztuk és beépítettük elõadásunkba.
Fontosnak tartom, hogy a projekttel kapcsolatos feladatok minél több diákhoz eljussanak, s
hogy ily módon a közös munka során bõvüljön
kis csapatunk, s egyre nagyobb legyen a környezettudatos gyerekek tábora iskolánkban.
Az utazás mindig sok élménnyel jár, a barátságok akár hosszú idõre is szólhatnak. Nem felejtjük az örömkönnyeket, a szeretetet, amivel
búcsúztak tõlünk, s diákjainktól török barátaink.
Nagy-Gyõr Dalma
projektkoordinátor
Baktaysok Musztafa Kemal atatürk szobránál

BaktayErvin,azazHeverőBölény
azindiánosdiról
„Játszom. Engedek a képzeletemnek, hogy
talán gyerekes, de páratlanul üdítő játékokra
vigyen. Ha-sonló hajlamú pajtásaimmal
nyaranta elmegyek elvarázsolt szigetemre,
hogy ott felüssük szabályos indián sátrainkat,
és elfeledve a civilizáció minden kétes áldását,
indián módra éljünk. Ezek a nyarak, a gyökeres
kikapcsolódások, a kis igényű élet a természettel való szoros kapcsolatban, erővel,
feszülő vibrációkkal tölt fel, és utána megint jól
bírom a következő tíz hónapot a civilizáció
kényszeredett keretei között. Az indiánosdi a
testi felújuláshoz a szellemi felfrissülést és a
játékos képzelet egészsé-ges örömét adja.
Lehet, hogy bolondság az egész, de nem árt
senkinek. Nekem pedig a biztos hatású testilelki kúra.”
(Elhangzik a Századfordító magyarok sorozat
Baktay Ervinről szóló epizódjában.)
November 10-én a fönti gondolatok jegyében
tartottuk „Indiános” projekt napunkat. Már az
őszi szünet előtt megkapták osztályaink az
előzetes feladataikat: törzsi nevet és jelképet
kellett választa-niuk, valamint indián nevet
maguknak és az osztályfőnöküknek. Száz
kavicsot kellett megfesteniük a törzsi jelükkel,
és a könyvtárban leadni valamilyen természetes anyagból készült szép zacskóban vagy
ládikóban Szombaton mindenkinek fekete
zokniban kellett megjelenni, mi így lettünk
„feketelábok”: Baktay Ervin és barátai is ennek
a törzsnek az életét „élték” az „elvarázsolt
szigeten” (Zebegény mel-lett).
Az első órában az egész iskola Lorenz József
úr előadását hallgatta a rádión keresztül. Ez az
előadás tíz évvel ezelőtt hangzott el nálunk az
iskolai könyvtárban, az előadó még gyerekként
részt vett Baktayék táborában, így valóban
személyes visszaemlékezést hallhattunk Sastolltól az indánosdiról Ezeknek a játékoknak állít
emléket a Kisorosziban lévő Baktay Ervin
Western Játékok Emlékhelye, amelyet szin-tén
Lorenz József úr hozott létre.
Második óránk a felkészüléssel telt: indiántotót (történelmükről, szokásaikról stb.)
töltöttek ki az osztályok. A következő órákban
két részre osztódott a haraszti feketelábok
serege: az iskola egyik fele külső előadónk,
Sólyomfi Nagy Zoltán indián tárgyakkal,
eredeti felvételekkel, gazdagított előadásán
vett részt, közben a többi „törzs” akadályról
akadályra járt. Az egyik állomáson papírlovat
kellett harci jelekkel megfesteni, a másikon az
előzetesen beöltöztetett indián lánynak és
fiúnak egy mesét kellett megjeleníteni, a
további állomásokon gyógynövény-felismerés, „izzasztó”(kérdések), igazi tollaslabdával
célra dobás, indián gyöngyfűzés motívumainak felismerése, indián nevek elmutogatása
várt a „harcosokra”.Végül egy kis filmrészleten igazi indián mese – a vízesés születéséről – adott új ismerete-ket mindenkinek. Természetesen a programok cseréje is megtörtént, így mindenki minden helyszínre és előadásra eljuthatott.
Legügyesebbek a Huitotó Kolibrik (11. A)
voltak, de szép eredménnyel zárt a Szárnyaló
Sasok (11. B) és az Arany Hal (9. A) törzs is.
Heverő Bölény, a játékosan indián, komolyan
India-kutató Baktay Ervin halálának ötvenedik
évfordu-lója 2013-ban lesz. Ebben a tanévben
az iskolánk, a haraszti gimnázium félszázados
jubileuma mellett erre az évfordulóra is
emlékezünk.
„Tékás Holdacska” (Tné KI)
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Éldmegazéletmindennapiszépségeit
BeszélgetésBrauswetternéKatival
A Laffert kávézó már hagyományosan helyt
ad a helyi és környezõ kortárs alkotóknak.
Jelenleg Brauswetter Lászlóné kiállítása tekinthetõ meg. Kati hosszú évek óta aktív
szereplõje a helyi kulturális életnek, de sok
olyan tevékenysége van, amit kevesebben ismernek, ezt bizonyítja, hogy ez az elsõ önálló kiállítása. A novemberben nyílt tárlat
kapcsán beszélgettünk az alkotóval.
– Mit jelent cím, „a múltba merengõ installációk”?
– A kiállítás anyaga, mind régen bennem lévõ
gondolatok, emlékek alapján született. Szüleimnek, nagyszüleimnek olyan régiségeit, amivel annak idején dolgoztak, építem össze a
sajátmagam készítette kerámiákkal.
– Vagyis kompozíciókat készítesz a régi tárgyak és a kerámiák házasításával?
– Igen, de ez mind egy-egy olyan tárgy, aminek jelentése van. Például – hogy érzékeltessem –, egy csizmahúzón ötvöztem a
Brauswetter családot és az én családomat:
édesapám csizmahúzójára rátettem a
Brauswetterek óráját. Az én felmenõim földmûvesek voltak – késõbbi korban kulákok
lettek, tehát nekik is megvolt a maguk nehézsorsa –, a férjem családjában pedig mûszaki
kiválóságok találhatók. Brauswetter János
Szegeden az 1800-as évek elsõ felében volt
neves órásmester, az általa készített órák ma
is híresek. Kossuth Lajosnak is adott órát, és
a Horgoson általa épített villát, ma is órásháznak nevezik. A település ma Szerbiához
tartozik. Tehát ilyen megmaradt tárgyak, emlékek mellé építem a ma készített munkáimat. Ezzel ötvözõdnek a családi emlékek, régi hangulatok a mai kreatúrával, így jelenik
meg például nagyapám egykori, mézeskalács
recepteket megõrzõ kézírása is egy kompozícióban.
– Ezekben az alkotásokban a nézõ talán saját múltját is felfedezheti, saját emlékeit is
megidézheti a látvány?
– Igen, lehetséges, bár ez nagyon érzékeny dolog, hiszen a közönség elõtt elsõsorban mégis
csak az én múltam tárul fel.
– Az a családi múlt, amitõl már Te is elszakadtál?
– Igen, de nagyon nehezen. Békés megyében,
Gyulán születtem, ott is nõttem fel, Okányban,
Vésztõn jártam gimnáziumba. Érettségi után
kerültem fel a nõvéremhez Pestre. Ez az idõszak nagy megpróbáltatás volt számomra, nem
tudtam megválni az otthonomtól. Annak idején felvettek Gyomára matematika szakos
gimnáziumba, de nem mentem, mert túl meszsze volt a szülõi háztól.
– Ez a kötõdés meghatározta a viszonyodat
a világgal?
– Igen. Én a Körösök vidékén, az ott kialakult szokások szerint nõttem fel. A édesanyáink idejében ott a fiúknak tanulni kellett, mert
õk vitték tovább a gazdaságot. A lányok is tanultak, õket kisasszonyokhoz íratták be, varrást és háztartási ismereteket elsajátítani. Szigorú, protestáns szokásrend mûködött. Apai
ágon református volt a család, az anyai ág pedig baptista felekezetû, ahol nagyon erõs a tanulás, a zenei, mûvészeti képzés hagyománya
és a családok közösségi élete. Én is elvégezDunaharaszti Hírek – december

tem a baptista teológiát, szociális lelkigondozó szakon.
– Voltak, vagy vannak ilyen irányú terveid?
– Nem, erre nekem volt szükségem, ahhoz,
hogy a mindennapjaimat teljesebben tudjam
megélni. Olyan tanításokkal gazdagodtam
ott, olyan magyarázatokat kaptam, ami a mai
hétköznapi embereknek hiányzik az életébõl.
A mai kor embere azt hiszi, hogy egyedül áll
a világban, csak neki kell teljesítenie, bizonyítania, neki kell mindent megoldania, és
amikor sikertelenség éri, egyedül marad, mert
csak magában bízott. A hívõ ember nincs
egyedül, bízik Istenben, és az õ tanítása szerint alakítja az életét, találja meg a helyét a
világban. Mindenki feladattal jön a világra.
Hiszem, hogy nem véletlenül történnek dolgok velünk, nem véletlenül kaptam feladatul
például a lányomat. Sok idõnek kell eltelni
ahhoz, hogy ha születik egy sérült gyereked,
mellette teljes értékû anyának, feleségnek és
nõnek érezhesd magad, és boldog család vegyen körül.
– Ebben nagy szerepe van a családnak is…
– Igen, ezt egyedül nem lehet elérni, ehhez kell
a társ.
– Az alkotásaid ezt sugallják, hogy harmonikusan éled az életedet. Te hogy érzed ezt?
– Törekszem rá, de nem teljesen tudatosan,
mert ez a késztetés bennem van, a neveltetésem, az otthonról hozottak alapján. Soha
nem akartam megváltozni mások kedvéért,
mindig arra törekedtem, hogy úgy fogadjanak el, amilyen én vagyok. Életemben az igazi változást Kata hozta. Pakson dolgoztam
férjemmel együtt, mikor megszületett. Két
lehetõség volt: vagy mint frissen végzett számítógép-programozó dolgozom tovább, vagy
teljes emberként a gyerekem mellé állok,
hogy megkapja mindazt, amire szüksége van.
Természetesen az elsõ választás szóba sem
jött.
– Hogyan jutottál el a kézmûvességig?
– Kata 7 éves elmúlt, mikor iskolába került,
ekkor több lett a szabadidõm, és elgondolkodtam, mit is csináltam régen, gyerekkoromban,
ami örömet szerzett. Mindig apróbb dolgokkal
voltam elfoglalva. Szombatonként nálunk
nagytakarítás volt, ebben én is, mint gyermek
részt vettem. Az asztalokra tiszta, vasalt terítõ
került, én pedig a virágot tettem a vázába, vagy
gyümölcsöt tálba, de azt mindig másképpen
helyeztem el, kicsit egyedien, szokatlan módon, ami tetszett a családnak.
– Ezek szerint már gyerekkorodban is kompozíciókat építettél, még ha nem is teljesen
tudatosan. Ez vezetett el a patchwork-höz?
– Igen, elsõsorban a textilhez, aminek nagy
hagyománya volt a családban. A kötött hímzésmintákat nem szerettem, inkább a díszítõ,
kreatív varrást találtam magaménak. Késõbb,
egy újságból jöttem rá, hogy én tulajdonképpen patchwork-öt készítek. Ezután beiratkoztam egy tanfolyamra, szerencsémre az egyik
legjobb oktatóhoz. Nagyon jól ment, a csoport is jó volt, és utána is együtt maradtunk.
Én lettem a csoportvezetõ, mert én mindig tovább akartam lépni, utána olvastam, kutattam
a fejlõdés lehetõségét. A pesti csoport mellett
szerveztem egy haraszti tanfolyamot is. Itt is
kérték, hogy maradjak, és vállaljam el a ve-

zetést. Egy ideig párhuzamosan vezettem
mindkét foltvarró csapatot, de sok volt, ma
már csak a harasztit vezetem. Jövõre leszünk
tíz évesek.
– Hogyanvezetett a patchwork a kerámiához?
– Nagyon fontos a patchwork, de nem adta
meg nekem azt a szabadságot, amit szerettem
volna. A férjem már régóta unszolt, hogy foglalkozzak kerámiával, de nem vállaltam, mert
nem bírtam elviselni, hogy agyagos a kezem.
Aztán végül Kata tanult kerámiát, és így õ vezetett be ebbe a mûfajba. Itt is keresem a saját
utamat. Nem szeretem a korongozást, mert túl
szabályos formákat ad. Ennek ellenére megtanultam, de a korongról lekerülõ tárgyakat „lebutítom” a magam kézzel készült formavilágára.
– Milyen változtatást jelent ez?
– Koptatást, egy régies felület létrehozását. Így
kerülnek a kerámia mellé a régi, tárgyak. Itt is
a rusztikus tulajdonság az, ami vonz, nem a
szabályok.
– Számomra ez teljesen újdolog. Készítenek mások is hasonló tárgyakat, vagy stílusteremtõ vagy?
– Itthon nem készítenek, illetve én nem tudok
róla, de az interneten naponta figyelem a külföldön megjelenõ hasonló alkotásokat, és tanulom ezt a mûfajt. Érdekes, hogy más országokban a szemlélet is teljesen más, ott nem féltik, titkolják a technikát, hanem továbbadják,
segítik egymást az új formateremtésben, alkotásban, hogy mások is sikeresek lehessenek.
– Él egyfajta klubszellem az ott élõ emberekben, hogy a közös tevékenység, siker távol élõket is összeköthet?
– Igen, bár itt is mûködik hasonló. Bejárok
Pestre egy hasonló szakkörre, ahol kiváló emberek – orvos, vegyész, tanár, újságíró – között agyagozok. Nekik ez a kikapcsolódás.
Egy fazekas vezeti a szakkört, aki azt mondta, hogy rendkívül szokatlan, amit én csinálok, ezért soha ne iratkozzak be tanfolyamra,
nehogy elrontsam ezt a módszert, amiben szerintük határozottan felismerhetõ a patchwork
a múltamból.
– Akkor ez is új sikerélményt hozott az életedbe?
– Igen, méghozzá oly mértékben, hogy felkértek gyerekfoglalkozás tartására is. Járok ki
óvodába is foglalkozásokat tartani. Felemelõ
érzés, amikor a gyerekek a végén felsikoltanak
örömükben, hogy mit sikerült alkotniuk.
– Elégedett ember vagy?
– Hiszem, hogy az embernek elrendeltetett az
élete, és akkor boldog, ha megtalálja a neki
szabott feladatokat, ha úgy éli az életét, hogy
ne sajátmaga legyen az egyetlen célja. A Biblia is arra tanít, hogy ne aggódj a holnapért,
ne élj állandó stresszben, letenni a terhet, lenyugodni és ne csak magadban bízzál, hiszen
minden napnak megvannak a szépségei, éld
meg ezeket! A számomra másik nagyon fontos dolog, hogy ne tégy mással olyat, amit
magaddal nem tennél meg! Ez, ha néha
eszünkbe jutna, és úgy élnénk, hogy ezt gyakoroljuk, erre odafigyelünk, mindanyiunknak
jobb lenne.
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AII.RákócziFerencÁltalánosIskolahírei
Márhároméve…

Játékossportvetélkedõ
aRákócziiskolában
November 6-án buzdítástól, éljenzéstõl,
tapsvihartól volt hangos iskolánk tornaterme. Az alsó tagozatos kisdiákok mérték öszsze ismét ügyességüket, rátermettségüket
váltóverseny formájában, a vándorkupákért
két kategóriában (1-2. oszt. és 3-4. oszt..).
A kicsi elsõsök újoncként vonultak fel a
küzdõtérre, de korántsem úgy versenyeztek. Az osztályfõnökök és a testnevelést
tanítók irányításával remekül helytálltak a
legkisebbek is. Idén külön léptek színre,
elõször csak a három elsõ, majd csak a
három második osztály, végül a két évfolyam gyõztese külön is összecsapott a fényes serlegért. Az 1. b és a 2. a osztályok
versenyzõi közül aztán végül a másodikosok örülhettek széles mosollyal az arcukon. Örömmel emelte magasba a kupát a
2. a osztály csapata.
A 3-4. osztályosok pedig rutinosan, nagy elszántsággal álltak fel a rajtvonal mögé.

Nagy volt a tét, hiszen a 3. b osztály a tavalyi évben gyõztesként ünnepelhetett, az
idei évben pedig már a negyedikesekkel
kellett megküzdeniük. Hatalmas volt a hangulat, a 4. a és a 3. b osztály fej-fej mellett
haladva araszolt mind közelebb a gyõzelem
felé. Az utolsó feladatnál azonban eldõlt a
kupa sorsa. Egyetlen egy pontocskával maradt le a dobogó legfelsõ fokáról a 3. b osztály, a 4. a csapata pedig örömtáncot járhatott Zsuzsika néni vezetésével.
Ügyesen helytállt minden osztály csapata,
gratulálunk mindenkinek. Segítõtársaimnak, kollégáimnak köszönöm a segítséget!
Eredmények:
1.
2.
3.
4.

hely:
hely:
hely:
hely:

1.oszt.
1. b
1. a
1. c

2. oszt.
2. a
2. b
2. c

3-4. oszt.
4. a
3. b
4. b
3. a

Kovács Gáborné

Szinte hihetetlen, de valóban, már harmadik alkalommal rendeztük meg iskolánkban az immár hagyománnyá váló szavalóversenyt, amit Kiskun-Farkas László
emlékére hirdettünk meg.
Nagy szeretettel vártuk a Hunyadi és a
Kõrösi Általános Iskola tanulóit. A második és harmadik évfolyam 3-3 kisdiákkal
képviseltette magát. Bár kissé izgatottak
voltak a megmérettetés miatt, a verseket
nagyon szépen, kellõ felkészültséggel és
tehetséggel adták elõ.
A zsûrinek bizony nem volt egyszerû dolga,
nehéz volt a döntés a helyezések megállapításában. Amíg a döntésre vártunk, egy kis
uzsonnára invitáltuk a gyerekeket.
Aztán végre megszületett a döntés. Szívbõl gratulálunk minden résztvevõnek. A díjazottaknak külön is. És külön köszönet az
õket felkészítõ tanító néniknek.
A versenyt megtisztelte jelenlétével a költõ
fia is, örültünk, hogy ismét itt tudott lenni.
Végül az eredmények:
II. évfolyam:
1. Balogh Orsolya - Kõrösi Ált. Isk.
2. Szokolics Sára - Hunyadi Ált. Isk.
3. Adamcsik Attila - II. Rákóczi Ált. Isk.
III. évfolyam:
1. Sinkó Janka - Hunyadi Ált. Isk.
2. Tóth Ádám - II. Rákóczi Ált. Isk.
3. Hoffer Beáta - Kõrösi Ált. Isk.
Különdíjban részesült:
Herbély Brigitta - Hunyadi Ált. isk.
Jövõre újra várunk mindenkit a megmérettetésre.
Széplakiné Halmai Rita

AHunyadiJánosÁltalánosIskolahírei
Híradása2012.éviHunyadibálról
2011 novemberében lelkes szülõk, gyerekek és kollegák összefogásával, hosszú
szünet után újra alapítványi bált rendeztünk
a Hunyadiban. Az összefogást látván a képviselõ-testület is segítõ kezet nyújtott. Támogatásuk és a báli bevétel hozzáadása révén,
sikerült megvalósítanunk célunkat. Az addig
poros, korszerûtlen udvart a kisiskolában
gyönyörû udvar látványa váltotta fel. Köszönet érte minden támogatónknak.
A tavalyi sikereken felbuzdulva, szülõk, gyerekek türelmetlen kéréseinek eleget téve
2012. november 17-én ismét felcsendült a
zene a Hunyadi tornatermében.
Vendégeink – köztük dr. Szalay László polgármester úr és a Képviselõ Testület tagjai
– köszöntése után, az este diákjaink táncbemutatójával kezdõdött. Versánszki Anna
(Nusa néni) érdeme a sok csillogó gyerekszem, amely büszkén hajolt meg az elismerõ taps hallatán. A néptáncosokat követõen
a mazsorett szakkör lépett színpadra. Õket
Gallaszné Lada Noémi készítette fel. Profi
táncosok is vendégeink voltak a báli forgatagban. Dunavarsányból érkezett az M & M
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TáncSport Egyesület csapata, akik remek
hangulatot teremtettek a mulatság kezdetéhez. Latin formációkat, sambát, chachachát,
rumbát, pasodobblét és jive-t mutattak be. A
lelkes közönség zumba lépéseket is elsajátíthatott tõlük.
Az est folyamán a talpalávalót a
Mondschein Kapelle Zenekar szolgáltatta,
akik Pilisvörösvárról érkeztek a Hunyadiba
és egészen hajnali 2.00 óráig szórakoztatták a közönséget. Szeretettel és nagy örömmel üdvözöltük körünkben a bál sztárvendégét Xantus Barbara színmûvésznõt, aki
színvonalas mûsorával emelte az est fényét. Barbara Színjátszó Stúdiót mûködtet
a Laffert Kúriában, ahová szeretettel vár
minden 8-16 év közötti, színjátszás iránt érdeklõdõ gyermeket.
Az idei bálunk sikere újfent elképzelhetetlen
lett volna támogatóink, a szülõk, a gyerekek
és a kollegák összefogása nélkül. Köszönjük a sok segítséget, a rengeteg tombolafelajánlást, azt, hogy támogatójegyek vásárlásával gyarapították alapítványunk bevételét. Örömünkre szolgál, hogy színvonalas és ezzel együtt kellemes programot tudtunk biztosítani vendégeinknek.

Az 2012. évi bál bevételét a felsõ tagozat
udvarának parkosítására szeretnénk fordítani. Örömmel és köszönettel tájékoztatjuk e sorok olvasóit arról, hogy a belépõjegyekbõl, a támogatójegyekbõl és a tombolákból 638.000 Ft gyûlt össze, aminek
segítségével tovább szépíthetjük a Hunyadit.
Véget ért a mulatság, csendes a tornaterem, türelmetlenül várja a jövõ tanévet,
amikor újra megrendezzük az Alapítványi
Bált a Hunyadiban, újabb sztárvendégekkel, színes programokkal, sok-sok meglepetéssel.
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AKõrösiCsomaSándorÁltalánosIskolahírei
Egészségnapaziskolában

Ahhoz, hogy fel tudjuk kutatni az egészséges életmód motivációs eszközeit,
szükséges pontosítani, hogy mit is jelent
ez valójában. Az egészségre nevelés magában foglalja a gyerekek testi, lelki, szellemi és szociális fejlõdésének, a betegségek megelõzésének elõsegítését, az
egészséges állapot, a harmonikus életvitel értékként való tiszteletének közvetítését, a veszélyeztetõ tényezõk és a veszélyhelyzetek helyes kezelésének, a
szenvedélybetegségek és a mentális kórképek elkerülésének megismerését, a
családi és társadalmi életre való felkészítést. Hazánk sajnos nem arról híres, hogy
az itt élõk egészséges életmódot folytatnának. A statisztikai adatok szerint a világon elsõk között vagyunk a szív- és érrendszeri, a daganatos és a cukorbetegség tekintetében. Fontos, hogy a gyerekek megismerjék az egészséges életmód
alapelveit, éppen ezért rendezvényünk
gerincét alkotta ezeknek a témáknak
szakemberek segítségével való feldolgozása.
2012. október 27-én tartottuk egészségnapunkat. Olyan programot igyekeztünk
összeállítani, melyben minden a testi és
lelki egészséggel kapcsolatos volt: fizikai
állapotfelmérés, tesztfeladatok, önismereti játék, hegymászással kapcsolatos ismeretek és élménybeszámoló, szájhigiénia,
fogápolás, testhigiénia, egészséges táplálkozás, stresszoldás, drogprevenció,
szív- és érrendszeri betegségek, rákmegelõzés, az alkohol káros hatásai, szexuális felvilágosítás, gyümölcssaláta készítése, gyermekjóga, bûnmegelõzés, elsõsegély, újraélesztés, valamint mentõautóbemutató várta diákjainkat. A délelõtt folyamán több mint négyszáz diák vett részt
a programokon.
Ez úton is szeretném megköszönni
vendégeinknek nagyon színvonalas és
lelkes munkájukat, név szerint:
– Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületétõl: Zelei Edina, Tarr Bettina,
Fûtõ Rózsa, Bak Ágnes
– Koraszülött mentõ: Pákozdy Richárd,
Herceg János
– Országos Mentõszolgálat 81-es esetkocsi: Bíró Tibor, Makács János
– Jahn Ferenc Dél-pesti kórház Tüdõgondozó: dr. Hangonyi Csilla fõorDunaharaszti Hírek – december

vos, Patakiné Balogh Györgyi vezetõ
asszisztens, Fazekas Erika szakaszszisztens
– Gyermekjóléti Szolgálat: Dán Anna,
Molnár Anita
– Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság: Molnár Gábor
– Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség: Burucs Mária, Burucs Bálint,
Krivarics Dóra, Farkas Éva
– Védõnõink:
Livagyin
Zsoltné,
Horváthné V. Katalin
– Stresszoldás: Béres Krisztina
– Gyermekjóga: Némethné Ildikó
Egy nagyon tartalmas napot tudhatunk
magunk mögött, ezt segítõink és az iskola valamennyi dolgozója összefogásának
köszönhetjük.
Nagy Ágnes,
Vásárhelyi Gabriella

RIEGERSBURGBANJÁRTUNK
Hagyományos õszi kirándulásunkat ezúttal Stájerországba szerveztük. Ebben a
tartományban még nem jártunk, úgy gondoltuk, itt az ideje ott is egy kicsit körülnézni

Reggel nagyon korán keltünk, mert a buszunk 6 órakor indult. Eléggé fáradtak voltunk, de jó társaságban repül az idõ. Ezért
az a röpke öt óra utazás fel sem tûnt!
Végre megérkeztünk az elsõ állomáshoz.
Ez volt a „Boszorkány-vár”. Siklóval közelítettük meg a várat. Az építmény hatalmas volt. Érdekes dolgokat tudhattunk
meg a boszorkányokról, a középkori boszorkányüldözésekrõl.
Miután körbejártuk a vármúzeumot, elindultunk a csokigyárba. Kaptunk kanalat,
amivel megkóstoltuk azt a rengeteg csokoládét! Elõször egy filmet néztünk a ka-

kaóbab termesztésérõl, kiszárításáról. Itt
megkóstolhattuk a nyers kakaóbabot. Furcsa, keserû íze volt. Utána ehettünk
100%-os, folyékony csokit is. Késõbb
megkóstolhattunk mindenféle ízesítésû
csokikat: mentást, eprest, rózsaszirmost,
chilist, narancsost stb. A gyárlátogatás
utolsó részénél többféle ízû forró csokoládét ihattunk. A legvégén vásárolhattunk a
csokoládé boltban.
Túránk befejeztével indulhattunk haza.
Ezen a napon sok jó emlékkel lettünk gazdagabbak.
(Bagó Boglárka, Fodor Liliána,
Horváth Zsófia 7. b)
Sajnos az idõjárás ezúttal nem volt kegyes hozzánk, de ennek ellenére jól éreztük magunkat.
És így legalább elmondhattuk: ide még
visszajövünk!
Komáromi Katalin

Mártonnap
Sokéves iskolai hagyományunk a Márton
nap megünneplése. Rövid mûsorban felelevenítjük a szombathelyi születésû
Szent Márton életét. Kicsit elkalandozunk
a kora középkor világában, majd felidézünk néhányat a Márton napjához kapcsolódó sok-sok szokásból és hagyományból.
Nem csak hazánkban, de szerte Európában régi hagyománya van november 11ének.
A naphoz egyházi és pogány ünnepi
szokások egyaránt kapcsolódnak, melyekkel megismerkedni mindenkinek érdekes.
A rádiós mûsor után következik az elmaradhatatlan lámpás felvonulás az iskola
közeli utcákon, ahol a hajdan volt Márton
katona fekete paripáján, vörös palástban
és páncélsisakban vezeti népes csapatunkat.
A kellemes és hangulatos körséta után
minden évben vár már ránk az iskolában
a finom kalács és kakaó. Ez a kis szeretetvendégség a szülõi közösség ajándéka.
Nagyszerû érzés látni a velünk együtt ünneplõk széles táborát. Itt vannak a régi tanítványok, a szülõk, nagyszülõk, kistestvérek.
Igazi közösségi megmozdulás, melyen
mindenki önként és nagy örömmel vesz
részt.
Köszönöm a szülõk, Rónai János és
Krecskó Károly segítõ együttmûködését; Nuber Lilla, Fejes Anna, Schwarz
Lea, Ady Barna, Nagy Laura, Tóth Dóra, Károlyi Anna, Patai Vivien 8. b osztályos diákok kiváló Márton napi mûsorát.
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A képviselõ-testület úgy döntött, közös megegyezéssel szerzõdést bont a buszközlekedést végzõ céggel.
Szobrot kap a Ligeten a Nemzeti Dal költõje.
A 2013. évi költségvetés koncepciója jelentõs állami elvonásokkal számol.

DunaharasztiÖnkormányzatKépviselõ-testületéneknovemberiülése
Az ülés elején dr. Szalay László polgármester köszöntötte Kis Tiborné
Évát, a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájának vezetõjét, nyugdíjba
vonulása alkalmából. Kis Tiborné 31 évig szolgálta a várost, felügyelte
az önkormányzat költségvetését és vigyázta pénzügyeit. Dr. Szalay
László ezt követõen bemutatta Sziron Tündét, aki a továbbiakban vezeti
majd a Pénzügyi Irodát.
Fényes István kért szót napirend elõtt, nehezményezve a
szemétszállítást végzõ Multiszint Kft. által, a késedelmesen fizetõk
részére kiküldött, 1200 forintos bírságokat. Pékó Zoltán hozzátette, a
vízszolgáltató cég ugyanakkor két hónapot egyben számlázott ki, jó
lenne, ha lehetõvé tennék a részletfizetést. Dr. Szalay László jelezte,
mindenkinek engedélyezik a részletfizetést, aki igényli. A Multiszint Kft.
ügyvezetõje, Molnár Zoltán elmondta, a rendelkezésükre álló adatbázis
hibáit folyamatosan javítják, a rossz címre kiküldött számlákat
sztornózzák. A jó helyre kiküldött, de meg nem fizetett számlák esetében
30 napon belül kell felszólítást küldeniük, ezt a 29. napon szokták
megtenni. Ennek adminisztrációs költsége van (pl. a tértivevény díja),
amit megpróbálnak érvényesíteni a nem fizetõk felé, ebbõl adódik az
1200 forintos bírság. 1300 levél ment ki, ebbõl 300 jött vissza, „nem
kereste” jelzéssel. Ezeket kivitték személyesen. Januárra rendbe teszik
az adatbázist, és nem tértivevénnyel, hanem ajánlott levélként mennek
majd ki a felszólítások. 90 napos nem fizetés után kell a NAV-ot
megkeresniük. A polgármester hozzátette, azért volt, aki rögtön, 5 nap
késedelem után felszólítást kapott. Az ilyen esetekben az önkormányzat
átvállalja a bírság megfizetését. Pékó Zoltán kérdésére, miszerint hogy
áll a tevékenységet késõbbiekben elvégzõ, közös cég létrehozása,
elmondta, hogy már csak a hatósági engedélyekre várunk.
Knapp Tibor – szintén napirend elõtt – Pethõ Zoltán jegyzõ egy korábbi
válaszára reagált. Elmondta, hogy akkor szokott testületi ülésen
felszólalni, ha új információ birtokába jut, vagy a bizottsági ülésen
elfogadottaktól eltér a véleménye (az óvodabõvítéssel kapcsolatban
fogalmazott meg korábban kérdéseket). A hivatal szakértelmét nem
kérdõjelezi meg, de szeretne több információt kapni a folyó beruházásokról. Megjegyezte, volt olyan pályázata az önkormányzatnak, ahol
olyan cég nyert el százmilliós megbízást, amely 1 évvel korábban alakult
meg. Utánanézett a tulajdonos elõzõ cégei múltjának, és azt találta, hogy
végelszámolás, adószám-bevonás is elõfordult. Közben olyan vállalkozás meg nem kapott meghívást, amely 2001-ben alakult. Pethõ Zoltán
válaszában elmondta, nem százmilliós, hanem tízmilliós nagyságrendû
volt a jelzett megbízás, és Zsigmond Károly iskolaigazgató kifejezetten
szerette volna, ha ez a cég nyer, mert korábban is kifogástalanul, korrekt
áron és határidõre elvégezték a munkát. Nekünk az a fontos, mondta,
hogy olyan jól dolgozzanak, hogy még garanciális javításra se legyen
szükség, és a NAV-tól beszerzett nullás igazolást mutassák be. Korábban
Knapp Tibor képviselõ is ajánlott egy céget, azok például nem fejezték
be a munkát. A jegyzõ hozzátette, a jogos észrevételeket mindig
elfogadja, és részletes tájékoztatást nyújt az érdeklõdõ képviselõknek,
ez természetes, hiszen ez a dolga. A polgármester annyit fûzött ehhez
hozzá, hogy eléggé síkos ez a pálya, bízzuk rá ezeket a dolgokat a
hivatalra.
Ezt követõen tért rá a testület a napirendi pontok tárgyalására. A 2012.
évi költségvetés módosításait, illetve a végrehajtásról szóló tájékoztatót
elfogadták. Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság vezetõje jelezte, hogy
egyhangúlag támogatták az elõterjesztéseket. Dr. Szalay László
polgármester beszámolt az eltelt egy hónap történéseirõl, majd a 2013.
évi költségvetési koncepciót vázolta fel. Elmondta, hogy az állam
elvonja az eddig részünkre átengedett központi adókat, ez 419 millió
forint mínuszt jelent az önkormányzatnak. Rengeteg feladatunk marad
az oktatással kapcsolatban is, mivel nálunk maradnak az épületfenntartással, -üzemeltetéssel összefüggõ feladatok, a gyermekétkeztetés, és a
technikai dolgozókat nem veszi át az állam. A járások kialakítása miatt a
polgármesteri hivatalt is átszerveztük, több munkatárstól meg kellett
válni. Nagyon nehéz egy olyan költségvetést összerakni a jövõ évre,
amely egyensúlyt mutat. Kücsön Sándor a Pénzügyi Bizottság támogatásáról biztosította a koncepciót.
A testület módosította a gyermekvédelemrõl szóló helyi rendeletét abból
a célból, hogy segítse az ételallergiával küzdõ gyermekek étkeztetését.
Hajdú Zsolt példaértékûnek nevezte a kezdeményezést. A testület
ugyanakkor – összhangban a hatályos törvénnyel – hatályon kívül
helyezte az állattartásról szóló helyi rendeletét. A Humánszolgáltató
Intézmény vezetésével Schuszter Antalt bízta meg a testület.
Ezt követõen a helyi tömegközlekedés megszervezésében bekövetke-
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zõ változás generált komoly vitát (az elõzmény az, hogy a sorozatos
panaszok nyomán az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy a
testületnek azt javasolja, hogy a jelenlegi szolgáltatóval – közös
megegyezéssel – bontsa fel a szerzõdést). Knapp Tibor szóvá tette, hogy
a kiküldött anyagban az szerepelt, hogy a közös megegyezés alá van
írva, holott akkor még nem is volt így. Pethõ Zoltán jelezte, hogy a cég
vezetõivel mindenben megállapodtak személyesen, így ez a Polgári
Törvénykönyv értelmében szerzõdésnek minõsül, és a cégvezetõk
kérték, hogy ezt mielõbb szentesítsék okirati formában, amit õk azonnal
aláírnak, aztán ezt végül a bizottsági ülések elõtt tették meg. Knapp Tibor
megkérdezte, hol szerepel az emlegetett „elõzetes döntés” a testület
részérõl; Pethõ Zoltán emlékeztetett arra, hogy a szolgáltatási szer-zõdésben szerepel az, hogy amennyiben az önkormányzat nem elégedett,
a képviselõ-testület felhatalmazza a hivatalt a szerzõdésbontás elõkészítésére. Knapp Tibor megjegyezte, valóban folyamatosak voltak a panaszok, de az üzemeltetõ „csapatot cserélt”, azóta a minõség javult, a
gazdaságosság is. Nem érti, miért nem kaptak még egy kis idõt. Pethõ
Zoltán elmondta, megígérte ugyan, hogy nem részletezi itt a problémákat,
de most rákényszerül: a hivatal munkatársai személyesen ellenõrizték a
járatokat, a vizsgált idõszakban 57 esetbõl 40-szer fordult elõ késés, ami
a HÉV-járatok indulása miatt igen komoly probléma. A buszok a ligeti
fordulónál nem állnak be a megállóba, ami balesetveszélyes. Július óta
nem is a cégnek fizetünk a szolgáltatásért, hanem egy lízingcégnek,
akitõl a buszokat bérlik. Õk maguk is elismerték a problémákat, és 2-3
hónapos kifutást szerettek volna. A szolgáltatás biztonsága miatt nem
várhattunk tovább. Ideiglenesen – a pályázat kiírásáig – a Ventona Kft.
látja el a feladatot, ugyanazon az árszinten, mûszakilag kifogástalan
buszokkal, ráadásul ez haraszti vállalkozás.
Fényes István érthetetlennek nevezte Knapp Tibor hozzászólását, hiszen
a panaszok folyamatosak voltak, és egy helyi cég kap most teret. Az
általa vezetett bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. Drscsákné
Kerekes Gabriella jelezte, hogy õ is végzett ellenõrzéseket, és tapasztalta, hogy önkényesen menetrendet változtattak. Kücsön Sándor szerint,
ezt nem lehetett tovább tolerálni. Knapp Tibor továbbra is azt firtatta, miért
nem adtunk még idõt a szolgáltatónak, és természetesen nincs a haraszti
cég ellen. Úgy tudja, küldtek új menetrendre javaslatot szeptemberben,
de az nem került tárgyalásra. Nõttek a jegybevételek, a sofõröket jól
megfizették, a színvonal nem csökkent. Dr. Szalay László hangsúlyozta,
hogy a problémákat dokumentáltuk, de mivel a cég máshol is szolgáltat,
felajánlottuk a közös megegyezéssel történõ szerzõdésbontást, õk ezt
elfogadták. Knapp Tiborhoz fordulva megjegyezte, hogy a Fidesz-frakció
évekig kritizálta a céget, nem érti, most miért védik õket. Kücsön Sándor
úgy látta, a cég igyekezett a költségeit csökkenteni, de ez már a szolgáltatás rovására megy. Knapp Tibor és Hajdú Zsolt is sajnálkozását fejezte
ki a diszpécser-irodában dolgozó házaspár bizonytalanná váló sorsa
miatt, a polgármester ezt megértette, de jelezte, hogy neki a lakosság
érdekeit kell néznie. Két járatot is megszüntettek önkényesen, ez csak
egy példa. Fényes István elmondta, a szakbizottság egyhangúlag támogatta az elõterjesztést. Végül így tett a testület is.
A városközpont-rehabilitáció folytatásáról döntöttek a képviselõk, majd egy
szoborállítási javaslat került napirendre. A Petõfi-Ligetért Baráti Kör 2006ban alakult meg, és már akkor célul tûzte ki, hogy alkalmas helyen szobrot
állít a városrész névadójának. Ez az igény került végre napirendre, a nemes
ügyet a Lokálpatrióta Egyesület is felkarolta. A szobor a Némedi és az
Andrássy út torkolatában található füves területen kerülne felállításra. Az
egyik kezdeményezõ, Kücsön Sándor elmondta, hogy a szakemberek is
megfelelõnek találták a helyszínt. A Fényes István vezette szakbizottság
egyhangúlag támogatja a tervet, a polgármester pedig elmondta, hogy a
szomszéd tulajdonos vállalta, hogy a reklám-táblákat eltávolítja a kerítésrõl.
Hajdú Zsolt üdvözölte a kezdeményezést, a pedagógusok nevében is. Pékó
Zoltán felvetette egy közadakozás lehetõségét, és jelezte, egyhavi tiszteletdíját felajánlja a nemes célra. Ez összehozná az embereket. Dr. Szalay
László jelezte, az árvízkárosultak javára is volt korábban ilyen akció, de nem
volt túl sikeres. Drscsákné Kerekes Gabriella is támogatja a szoborállítást,
de a közadakozást a mai válságos idõszakban nem tartja jó ötletnek. Ezt az
ügyet a városnak kell finanszíroznia. Dr. Szalay László felemlítette, hány
esetben támogatott az önkormányzat nemes célokat: ilyen volt a református
templom tervezése, a Szent István-szobor létrehozása, stb. Kücsön Sándor
emlékeztetett, hogy a város közalapítványát is azért kellett megszüntetni,
mert alig érkeztek rá befizetések, de támogatja az adakozás lehetõségét.
A polgármester is támogatta végül, hogy hirdessünk meg egy számlaszámot,
ahová majd be lehet fizetni a hozzájárulásokat.
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A testület elfogadta a 2013. évi útépítési és csapadékvíz-elvezetési
elõirányzatokat, majd az önkormányzat tulajdonában álló Dunaharaszti
Vagyonhasznosító Kft. került napirendre. A továbbiakban Hargitai Péter
eddigi ügyvezetõ fõállásban intézné tovább a cég ügyeit, ugyanakkor
megszûnne köztisztviselõi jogviszonya. Knapp Tibor ezt támogatta, de
felvetett ugyanakkor néhány kérdést a cég mûködésével kapcsolatban.
Drágának találja a könyvelést és a könyvvezetést, és a felügyelõbizottság
tagjainak tiszteletdíja is a duplájára emelkedett. Javasolta, határozzák
meg az ügyvezetõnek feladatul, hogy a személyi kiadásokat 2 millió
forinttal csökkentse. Pethõ Zoltán jelezte, a felügyelõbizottság tiszteletdíjait a testület határozza meg, a többi pedig dologi jellegû kiadás, azt
lehet csökkenteni. Hargitai Péter jelezte, a könyvelést pályáztatták, a
díjait csökkentették. Knapp Tibor szerint negyedéves könyvvizsgálat
elegendõ, a könyvelésre is kevesebb kéne. Végül azt javasolta, hogy az
ügyvezetõ ezeket a kiadásokat 1,4 millió forinttal csökkentse. Ezt nem,
Hargitai Péter megbízását viszont megszavazta a testület.
Közbeszerzési eljárás indításáról és a jövõ évi szúnyoggyérítésrõl
döntöttek ezt követõen a képviselõk, majd Karl József alpolgármester
vezette fel azt az elõterjesztést, amely szankcionálná, ha egy tag nem
jön el a bizottság ülésére, és ezt nem jelzi elõre, illetve utólag nem
igazolja a távollétét. Pékó Zoltán szerint a javaslat nem jogszerû, arra
kell gondolni, hogy a kisebbségben lévõ képviselõket akarják diszkvalifikálni. Ez egy rosszindulatú javaslat, ami visszaüthet. Aki nem kapott

meghívót, annak ezt igazolnia kell? Aki orvosnál volt, igazolnia kell? –
kérdezte, majd felvetette, mi van akkor, ha szökõnapon lesz pont a
bizottsági ülés, vagy valamely képviselõ jutalomúton vesz részt, amit nem
halaszthat el. Kérte, hogy kezeljék õket felnõttként, és szerinte a javaslat
súlyosan sérthet személyiségi jogokat. Dr. Szalay László megnyugtatta,
hogy nincsenek politikai okai az elõterjesztésnek. Megegyeztek a
választások után a bizottsági helyek elosztásában, ehhez õ tartja magát.
De többször elõfordult, hogy õ is az utolsó pillanatban tudta meg, hogy
nem jön el valaki a testületi ülésre. El kell jönni, ebben egyetértenek, de
ha valakinek halaszthatatlan dolga van, az szóljon elõre. A szankcióra
azért van szükség, hogy a képviselõk vegyék mindezt komolyan. Hajdú
Zsolt korábban azt javasolta, álljon össze egy ad hoc bizottság, amely
kidolgozza a részleteket; õ ezt támogatja. Kücsön Sándor szerint is meg
kell tisztelni a lakosságot azzal, hogy ellátják a feladatot, amivel
megbízták õket. Fényes István megjegyezte, igen szokatlan lenne bármely munkaadónál, ha nem vinnének pl. orvosi igazolást a betegállományban lévõk. Hajdú Zsolt jelezte, hogy az SZMSZ már tartalmaz
elõírást erre az esetre, nem kéne azt módosítgatni folyton. A képviselõk
végül megegyeztek abban, hogy feláll egy bizottság Pékó Zoltán
vezetésével, melynek tagjai a bizottsági elnökök lesznek, és a januári
testületi ülésre beterjeszti javaslatát.
A testület áttekintette a peres ügyek állását, majd egy zárt ülést igénylõ
napirenddel fejezte be a munkát.

2012.december13-iképviselõ-testületiülés
Az ülés elején dr. Szalay László polgármester
sürgõsségi elõterjesztésében arról számolt be,
hogy csupán a Magyar Fejlesztési Bank indult
el az óvodaépítéshez szükséges hitelfelvétel
céljából kiírt közbeszerzési eljáráson. Valószínûsíthetõ, hogy ingatlanfedezetet kérnek majd,
erre a célra az uszoda és sportközpont céljára
kijelölt telek a legalkalmasabb. A testület támogatta az elõterjesztést.
Ezután a köznevelési intézmények állam számára történõ átadását tárgyalták a képviselõk.
2013. január 1-jétõl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik az alap- és középfokú iskolai oktatási, az alapfokú mûvészetoktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézmények
fenntartása. Ez a közalkalmazotti jogviszonyban
kinevezett pedagógusok, valamint a köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 2. melléklete szerinti, pedagógiai munkát közvetlenül segítõk (iskolatitkár, pedagógiai asszisztens, könyvtáros, gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, rendszergazda) munkáltatói jogainak gyakorlását,
bér- és járulékfinanszírozását, a szakmai munka irányítását-ellenõrzését, illetve az intézmények új taneszközökkel való ellátást jelenti. Az
intézmények ingó és ingatlan vagyona az Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába
kerül át, de azok üzemeltetése, karbantartása,
az oktatás-nevelés tárgyi feltételeinek és az ahhoz kapcsolódó személyi feltételeknek a biztosítása továbbra is az önkormányzat feladata
marad. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendõ megállapodásba az önkormányzat kéri külön is belefoglalni, hogy a Hunyadi János Általános Iskolában a német nemzetiségi oktatásra és a judo alapú testnevelésre, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában az
emelt szintû matematika, illetve angoloktatásra,
a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában pedig az emelt szintû angol és németoktatásra,
testnevelés-oktatásra és kifutó jelleggel a német
nemzetiségi oktatásra továbbra is lehetõség
nyílik (vita csak az utóbbi intézmény esetében
volt). A Nevelési Tanácsadó létszámát megemelik, és a Polgármesteri Hivatal két köztisztviselõje a Klebelsberg Központban folyatatja munkáját. Nekik vinniük kell magukkal a számítógépüket és az irodabútorukat is.
Hajdú Zsolt érzékeltette az átadás-átvétellel járó feladat nagyságát és megjegyezte, hogy az
önkormányzatok fele nem vállalta a fenntartást.
Dr. Szalay László szerint jó döntés a fenntartást vállalni, mert valamilyen befolyásunk így
megmarad az oktatási intézmények felé.
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Ezt követõen az oktatási-nevelési intézmények
számára biztosítandó elõirányzatot tárgyalta
meg a testület. A polgármester hangsúlyozta,
hogy az intézményekben dolgozó 32 fõ technikai személyzetet nem veszi át az állam. 9 fõ
a Humán Szolgáltatóhoz, 1 fõ a mûvelõdési
házhoz kerül, 3 fõ megy nyugdíjba, 1 gyesen
van. 19 fõ jogviszonyát közös megegyezéssel
megszüntetjük, közülük 15-en átkerülnek a takarítást végzõ céghez, kettõt máshol helyezünk el, és csupán két fõtõl kell közös megegyezéssel megválnunk. 32-bõl tehát 30 fõ
sorsát megoldottuk. Az elbocsátandó két fõ is
felmentési pénzzel és végkielégítéssel távozik.
Nem mi akartuk ezt, de alkalmazkodni kell az
új helyzethez, ez most a kormányzat törekvése, csökkentik a közszféra létszámát, takarékoskodnak. Mindezek az átszervezések azért
20 milliójába kerültek az önkormányzatnak.
A külön juttatásokat (étkezési jegy) a jövõ hónapban is odaadjuk a dolgozóknak. Hajdú
Zsolt szerint a középiskolának továbbra is
szüksége lenne a portaszolgálatra, erre a kérdésre a késõbbiekben vissza kell térni. Knapp
Tibor örömét fejezte ki, hogy sikerült ennyi embert megmenteni, de a portásokra szerinte is
szükség van. A gimnáziumban ki-be járnak az
emberek, múzeum is van. Javaslatot tett a
szükséges pénz elõteremtésére: a DV Kft.
könyvelése és könyvvizsgálata drága, olcsóbban is meg lehetne oldani, így szabadulna fel
pénz. Kücsön Sándor erre reagálva arra emlékeztetett, hogy az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság ülésein alaposan áttárgyalták az elõterjesztést, amit a Pénzügyi Bizottság egyhangúan támogatott. Az a látszat alakulhat ki, hogy
az önkormányzat járt el kegyetlenül, miközben
az egész átszervezésre az állam miatt került
sor, mert nem tartott igényt 32 emberre. Közülük 30-nak rendeztük a sorsát. Ezt a munkát
meg kéne köszönni inkább, és nem a DV Kft.re visszamutogatni.
Pethõ Zoltán jegyzõ hozzászólásában szintén
arra emlékeztetett, hogy nem mi találtuk ki ezt
az átalakítást. Nem kapunk pénzt ezeknek az
embereknek a bérére, és a mûködésre sem kap
már forrást az önkormányzat. Pozitív példaként
említette Zsigmond Károlyt, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatóját, aki az ECDLképzést piaci alapokra helyezve tartotta meg.
A gimnázium igazgatója is kereshetett volna állást ezeknek a dolgozóknak, például az intézményben mûködõ Sziltop magániskola kötelékében. A zeneiskola igazgatója is kérhetne több

pénzt az ott tanuló, nem haraszti illetõségû diákoktól. Az autósiskola és a büfé is fizethetne
több bérleti díjat, így együtt elõ lehetne teremteni a portások bérét. Az önkormányzat meglépte, amit lehetett. Knapp Tiborhoz fordulva
utalt arra, hogy folyton a költségek csökkentésére szólítják fel az önkormányzat vezetését,
ezért meg is tettek mindent most is. Lépjenek
most már az igazgatók. Knapp Tibor emlékeztetett, hogy dicsért is. A DV Kft.-nél nem az ügyvezetõ igazgatóval van gondja. Javaslatokat
tett a portaszolgálat megmentésére, ennyi történt. Dr. Szalay László arról beszélt, hogy az
általános iskolákban sincsenek portások. Az
üzemeltetés problémáit meg fogjuk oldani,
ahogy eddig is. Az átszervezést nem mi találtuk ki, amúgy 318 millió forint mínuszt jelent nekünk ez az egész, mert az állami elvonások
után ennyi az „egyenleg”. A hosszas vita után
egy tartózkodással fogadta el a testület az elõterjesztést.
Ezt követõen az intézmények alapító okiratait
módosította a testület, majd döntöttek arról,
hogy meghosszabbítják az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének rendelkezésre állását
2013. június 30-ig. A polgármester hangsúlyozta, hogy ezt még soha nem vettük igénybe, ez
csupán biztonsági kérdés.
A képviselõk ezt követõen tértek rá az önkormányzati szolgáltatások díjait szabályozó rendelet megtárgyalására. A szemétszállítás
4,2%-os emelésével kapcsolatban Knapp Tibor
nehezményezte, hogy az elõterjesztés szerint
a díjemelés egy jelentõs részéért a kormány a
felelõs. Dr. Szalay László jelezte, hogy ebbe a
kérdésbe most nem kíván mélyebben belemenni, mert a hulladékszállítás a késõbbiekben
még téma lesz.
A testület döntött arról, hogy a KisDuna Tv-vel
kötött mûsorszolgáltatási szerzõdést 2014. december 31-ig meghosszabbítja. Knapp Tibor
felvetette, hogy a televízió mûsora lehetne politikailag kiegyensúlyozottabb, meghívhatnának
ellenzéki képviselõket is. Hajdú Zsolt megkérdezte, hogy a tévé miért nem kér támogatást
más önkormányzatoktól is, ha már ott is sugároz és velük is foglalkozik. Fülöp László, a televízió vezetõje elmondta, hogy csupán
dunaharaszti témákkal nem lehet kitölteni a mûsort.
A 2013. évi költségvetés elõkészítésének tárgyalásakor Kücsön Sándor megjegyezte, hogy
ilyen nehéz dolgunk még nem volt, nagyok a
változások, új a rendszer. Pethõ Zoltán elmond-
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ta, hogy délelõtt egy államtitkári szintû tájékoztatón vettek részt, ahol annyit tudtak meg, hogy
a központi költségvetés 40–66 fõ közötti létszámot finanszíroz majd a polgármesteri hivatalban, az óvodai technikai dolgozókra viszont
semmit sem adnak. Az a program, ami az önkormányzatok adósságának átvállalását célozza az állam által, Dunaharasztit a jövõ évben
biztosan nem érinti, késõbb is csak maximum
40% lehet.
Mannheim Lénárd mezõgazdasági tanácsnok
beszámolóját elsõ körben nem fogadta el a testület, így azt majd újra be kell nyújtania.
Az ülés végén dr. Szalay László polgármester

jutalmazását vitatta meg a testület. Az elõterjesztõ Fényes István, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnöke írásban alaposan megindokolta a jutalom
odaítélésére vonatkozó javaslatát. Dr. Szalay
László elmondta, megtisztelõnek tartja a jutalmazást, és az összeg felét jótékony célra, a város által felállítandó Petõfi-szobor megvalósítására ajánlja fel. Knapp Tibor nem támogatta a
jutalmazást, a DHRV Kft. „szétesését” a polgármester hibájának tartja. Hiba volt szerinte az
irányítást átadni a kisebbségi tulajdonosnak, a
felügyelõ bizottság vezetõjének pedig nem volt
megfelelõ végzettsége. Dr. Szalay László erre

reagálva emlékeztetett, hogy a nem kívánatos
helyzetet az egyik tulajdonos halála és az azt
követõ, a hagyaték körül támadt viták okozták.
A város ugyanakkor nem jött ki rosszul ebbõl,
a még meglévõ problémákat is meg fogja oldani, akkor majd egy vállveregetést elvár majd.
A képviselõ-testület 6 havi jutalmat szavazott
meg a polgármesternek, ennek felét õ a szoborállítás javára ajánlotta fel, így azt az összeget nem is utalják át neki. A részére kfizetendõ
jutalom összege bruttó 1 637 400 forint. A polgármester ezt követõen a közelgõ ünnepre tekintettel jókívánságait fejezte ki a jelenlévõk felé, majd bezárta az év utolsó testületi ülését.

Tisztelt Dunaharasztiak!

Köszenetnyilvánítás

Javában folyik hazánkban a közigazgatás átszervezése, számtalan információ lát
napvilágot ebben a témában az írott és az elektronikus sajtóban, és sok szóbeszéd
is kering ezzel kapcsolatban. Szükségesnek látjuk, hogy eloszlassunk néhány félreértést a haraszti embereket leginkább érintõ témákban.
A legfontosabb változás az, hogy január 1-jén megkezdi munkáját a járási hivatal
Szigetszentmiklóson, Dunaharasztira is kiterjedõ illetékességgel. Számos feladat elvégzése átkerül oda, így a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal kisebb létszámmal,
és kevesebb hatósági hatáskörrel folytatja a munkát tovább. Ami a lakosságot különösen érinti, azok a következõk:
1. Az okmányiroda a helyén (Báthory u. 1.) marad, nem költözik el, végzi tovább eddigi feladatait, azzal a különbséggel, hogy a továbbiakban nem Dunaharaszti Város Jegyzõje, hanem a járási hivatal vezetõje felelõs a szakmai irányításért. Átkerülnek ide a lakcímbejelentéssel, népesség-nyilvántartással kapcsolatos ügyek
is.
2. A gyámhivatal is marad az eddigi helyén (Andrássy u. 14.), és – hasonlóan az
okmányirodához – a járási hivatal szervezetébe integrálódik.
3. Az építéshatósági ügyintézés Dunaharasztin megszûnik, a kiemelt feladatokat a
járási hivatal, az általános építésügyi hatósági feladatokat (ez érinti inkább a lakosságot, pl. családi házak építési engedélyezése) pedig Szigetszentmiklós Város Jegyzõje látja el. Ezek az ügyek 2013. január 1-tõl kizárólag elektronikusan
intézhetõk.
További információt az átszervezéssel kapcsolatban szívesen nyújtunk a polgármesteri hivatalban, a késõbbiekben pedig részletes tájékoztatást nyújtunk az önkormányzat honlapján.

Idén is 2012.december 6-án a Dunaharaszti Hétszínvirág Tagóvodába ellátogatott a Mikulás.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a dunaharaszti Városi Önkormányzatnak a Mikulásra kapott igényes,
szép gyermekkönyvekért.
A Mikulás csomagokat az alábbi cégek, vállalkozók és magánszemélyek
jóvoltából vihették haza a gyerekek:
-

Cookson Electronics / Laufer Zoltán
Erdélyi Rudolf Autószervíz
Hidrográd Kft. / Seres József
Ildi Divat – Gyerekruci
Karl és Társa Kft.
Zöld Korona Garden Kft.
Ambrus Jakab
Donáth Attiláné Szabó Mónika
Mannheim Zoltán
Payaga Ferenc és családja
Táncsics Andrea

Hétszínvirág Óvoda 350 óvodása

Helyitömegközlekedésátszervezése
Dunaharasztiban a helyi autóbusz járat
üzemeltetését 2007. május 18-tól a
Weekendbus Közlekedési Zrt. (jelenlegi
cégneve: VO-LAN KAR Közlekedési
Zrt.) látta el közszolgálati szerzõdés
alapján. A Szolgáltató – felmerült jelentõs nehézségeire hivatkozva – kérte,
hogy 2012. december 31-i hatállyal a
közszolgálati szerzõdést közös megegyezéssel szüntessük meg.
Ezt az Önkormányzat sem bánja, mert a
közlekedési szolgáltatás minõségét az
utazók esetenként kifogásolták.
A helyi járat folyamatos biztosítása kötelezõ önkormányzati feladat, melynek
ellátását a kiírandó közbeszerzési pályázat nyertese kaphatja meg. A kéréstõl az év végéig rendelkezésre álló idõ
kevés lett volna egy pályázat lebonyolítására, ezért az Önkormányzat a Pest
Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyeletével történt egyeztetést követõen döntött a VO-LAN KAR Közlekedési Zrt szerzõdésének megszüntetésérõl és arról, hogy ideiglenesen –
2013. január 1-tõl 2013. május 31-ig,
de legfeljebb a pályázat eredményes
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elbírálásáig – megbízza a Ventona
Trans Kft-t a szaknéven „menetrend
szerinti helyi járatos személyszállítás”
ellátásával
Az Önkormányzatnak az új megállapodással lehetõsége nyílt a két helyi járat
kis mértékû jobbító módosítására. (A pályázat kiírása szintén e módosításnak
megfelelõen történik.)
HÉV-állomás – Némedi út – TESCO
1. Megszûnik az a hátrány, hogy a
Bezerédi utcai lakóterületre tartó járatok Szent László u.-Némedi út keresztezõdésénél nem álltak meg, pedig
ezt az utazó közönség igényelte volna. 2013. január 1-tõl minden járat
megáll itt.
2. Az új menetrend szerint a Bezerédi utcai lakóterületet érintõ járatok a Szent
László u - Haraszty Ferenc u. - Munkácsy u. útvonalon jutnak vissza
Némedi útra, így a lakóterület védett
(korlátozott sebességû övezet) útjaihoz szokott, gyakran az utcán játszó
népes gyerekseregét jóval kevésbé
veszélyeztetik.

3. A járat módosítással kiküszöbölhetõ
a jogszabályi elõírás szerint vitatható helyzet: „Tömegközlekedési járat
útvonalai csak kivételesen vezethetõk át a korlátozott sebességû övezeten.”
MÁV-alsó – HÉV-állomás – Határ út –
TESCO
1. A járat nem kiszámíthatatlanul, hanem
mindig a Fõ út felõl a Magyar utcán
érkezik a MÁV-alsó állomásra, viszszafelé pedig a Király u. – Vásárhelyi u. útvonalon keresztül.
2. A Csendes u. – Király u. és a Vásárhelyi u. – Király u. keresztezõdésében
egy-egy új megállóhely létesül, így
Vásárhelyi utca környékén, a közeli új
lakóterületeken élõk is sokkal könynyebben igénybe vehetik a busz közlekedést.
Az Önkormányzat kifejezett célja, hogy
a jövõben helyi járatok pontossága,
megbízhatósága és színvonala nagyban
javuljon. Reméljük, hogy a busszal járók
újra elégedettek lesznek.
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DMTK foci hírek
Az NB III-as felnõtt csapat eredményei:
13. forduló DMTK – Nagykõrös 1-1
Az idei utolsó NB III-as meccsünkön a Nagykõrös látogatott Dunaharasztira.
A szintén az elsõ helyre pályázó vendégek szereztek vezetést, ám az utolsó
percekben Kovacsik büntetõjével egyenlítettünk, így az elsõ helyrõl várhatjuk
a tavaszi folytatást.
Az NB III Alföld-csoport állása:
1. DUNAHARASZTI MTK
13
2. TÖKÖL VSK
13
3. NAGYKÕRÖSI KINIZSI TL FC 13
4. MONORI SE
13
5. ÜLLÕ SE
13
6. VÁRFÜRDÕ-GYULAI TERMÁL FC13
7. FC DABAS
13
8. SOROKSÁR SC
13
9. MÓRAHALOM VSE
13
10. KECSKEMÉTI TE
13
11. VECSÉSI FC
13
12. MAKÓ FC
13
13. TISZA VOLÁN SC SZEGED
13
14. HÓDMEZÕVÁSÁRHELY FC
13

8
7
7
7
7
6
6
4
4
4
4
2
2
0

3
4
4
2
2
4
2
5
3
2
2
6
3
4

2
2
2
4
4
3
5
4
6
7
7
5
8
9

20
26
27
24
22
21
23
15
19
20
19
16
8
7

11
9
14 12
18
9
15
9
25 -3
11 10
18
5
14
1
19
0
25 -5
26 -7
21 -5
21 -13
29 -22

27
25
25
23
23
22
20
17
15
14
14
12
9
4

A DMTK II eredményei:
13. forduló Délegyháza – DMTK II 5-1 (Gólszerzõ: Seres)
14. forduló DMTK II – Dabas-Gyón 0-5
15. forduló Táborfalva – DMTK II 0-1 (Gólszerzõ: Gajdi)
A Pest megyei II. osztály Déli csoport állása:
1. Taksony SE
14 11
2. Ráckeve VAFC
14 10
3. Hernád SE
14
9
4. Pereg SE
14
9
5. Délegyháza KSE
14
9
6. Dabas-Gyón FC
13
8
7. Dömsödi SE
14
7
8. Üllõ SE II.
14
7
9. Újhartyán ISE
13
6
10. Bugyi SE
14
5
11. Dunaharaszti MTK II.
14
3
12. Gyáli BKSE-Legea
14
2
13. Táborfalva KSE
14
2
14. Kakucs KSE
14
2
15. Dánszentmiklósi KSK
14
1
16. Dunavarsányi TE

1
1
2
1
1
2
5
1
2
3
1
3
2
1
0

2
3
3
4
4
3
2
6
5
6
10
9
10
11
13

53
46
35
49
47
48
25
50
41
29
13
15
20
26
5

11. forduló Gyöngyös – DMTK 7-0
12. forduló DMTK – RAFC 2-4 (Gólszerzõk: Vlasits M., Milcsevics)
13. forduló Diósd – DMTK 7-0
14. forduló DMTK – Jászapáti 3-2 (Gólszerzõk: Milcsevics 2, Bábik)
15. forduló Tököl – DMTK 7-1 (Gólszerzõ: Balogh A.)
Az NB II U17 Közép-Keleti csoport állása:
1. GYÖNGYÖS AK
15 13
2. KELEN SC
14 11
3. NAGYBÁTONYI SC
15 11
4. TÁRNOK BOLHA
15 10
5. XVII. KER. RÁKOSMENTI TK 15 10
6. RÁKOSMENTE
15
9
7. GÖDÖLLÕI SK
15
9
8. TÖKÖL VSK
15
8
9. FC DABAS
15
8
10. TÁPIÓSZECSÕ FC
15
6
11. RAFC
15
5

2
2
2
1
0
2
1
1
1
2
1

12.
13.
14.
15.
16.

0
1
0
0
0

ÜLLÕ SE
DUNAHARASZTI MTK
MAGLÓDI TC
JÁSZAPÁTI VSE
DUNAKESZI VASUTAS SE

14
15
15
15
15

4
3
3
1
0

0 130
1 127
2 73
4 70
5 74
4 115
5 69
6 77
6 48
7 85
9 54
10
11
12
14
15

47
19
36
17
11

24 106 41
12 115 35
24 49 35
26 44 31
20 54 30
33 82 29
31 38 28
60 17 25
48
0 25
62 23 20
63 -9 15
(-1 pont)
89 -42 12
65 -46 10
135 -99 9
203 -186 3
157 -146 0

Felhívás!
12
21
17
22
21
23
13
53
25
28
38
33
47
53
96

41
25
18
27
26
25
12
-3
16
1
-25
-18
-27
-27
-91

34
31
29
28
28
26
26
22
20
18
10
9
8
7
3

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, vagy telefonon/e-mailben:
06-24-657-683/dunaharasztimtk@gmail.com
Csapó László

A DMTK U19 eredményei:
13. forduló Diósd – DMTK 4-0
14. forduló DMTK – Jászapáti 4-0 (Gólszerzõk: Erdélyi R., Sipos, Farkas T.,
Kardos)
15. forduló Tököl – DMTK 2-1 (Gólszerzõ: Molnár K.)
Az NB II U19 Közép-Keleti csoport állása:
1. TÁPIÓSZECSÕ FC
15 12
2. XVII. KER. RÁKOSMENTI TK 15 11
3. GYÖNGYÖS AK
15
9
4. DUNAHARASZTI MTK
15
9
5. TÖKÖL VSK
15
8
6. FC DABAS
15
8
7. KELEN SC
15
8
8. DIÓSDI TC
15
5
9. MAGLÓDI TC
15
6
10. NAGYBÁTONYI SC
15
6
11. DUNAKESZI VASUTAS SE
15
5
12. GÖDÖLLÕI SK
15
5
13. JÁSZAPÁTI VSE
15
4
14. RÁKOSMENTE
15
3
15. ÜLLÕ SE
15
2
16. RAFC
15
1

1
2
3
2
3
1
0
8
3
1
4
3
2
1
2
0

2
2
3
4
4
6
7
2
6
8
6
7
9
11
11
14

93 25 68
54 16 38
50 33 17
44 29 15
60 23 37
48 32 16
57 25 32
46 27 19
26 27 -1
38 52 -14
49 33 16
45 38
7
22 43 -21
25 71 -46
29 120 -91
19 111 -92

37
35
30
29
27
25
24
23
21
19
19
18
14
10
8
3

A DMTK U17 eredményei:
5. forduló Gödöllõ – DMTK 10-0
6. forduló DMTK – Kelen 0-7
7. forduló Tápiószecsõ – DMTK 3-3 (Gólszerzõk: Patai, Pataki, Zsifkovics)
8. forduló DMTK – Maglód 3-2 (Gólszerzõk: Milcsevics 2, Firnigel)
9. forduló RKSK – DMTK 5-2 (Gólszerzõ: Pataki 2)
10. forduló DMTK – Üllõ 0-2
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Világbajnokiezüstérmetszerzett
CsurkánéDöcsakovszkyMária
azAshiharaKarateVilágbajnokságon
Belgrádban.
2012. október 25. és 28. között került megrendezésre Belgrádban
az Ashihara Karate Világbajnokság. 18 ország közel 300 versenyzõje vett részt a megmérettetésen.
Magyarországról 8 versenyzõ képviselte hazánkat, melyek közül
4 fõ a Dunaharaszti Dragon Force Team (Kisdunamenti Ashihara
Karate Egyesület) sportolója.
Lacházi János küzdelem, Csurkáné Döcsakovszky Mária és Csurka
Gergõ formagyakorlat, Piacsik Zsófia küzdelem és formagyakorlat versenyszámokban indult.
A verseny elsõ napja a formagyakorlat versenyszámokkal kezdõdött.
Egyéni felnõtt nõi formagyakorlatban
sok induló volt. Piacsik Zsófia nem jutott be a legjobb négybe.
Csurkáné Döcsakovszky Mária szintén a felnõtt nõi formagyakorlatban
sorba verte orosz, román és dán ellenfeleit, majd a döntõben a tavalyi
világbajnok román hölggyel mérte
össze tudását, de a bírók a román
lányt látták jobbnak, így Csurkáné
Döcsakovszky Mária ezüstérmet
szerzett.
Az egyéni formagyakorlatok után a csapat formagyakorlat következett. A csapat tagjai Csurka Gergõ, Csurkáné Döcsakovszky Mária és Piacsik Zsófia voltak. Csapatunk a felnõtt mezõnyben indult. Szépen együtt mozogtunk mind a hárman egyszerre, nagyon jól sikerült bemutatni a kihúzott formagyakorlatot, azonban a zömében
román bírókból álló bírói gárda ellenfelünket a román csapatot hozta ki gyõztesnek,
így nem juthattunk tovább.
A formagyakorlatok után a küzdelem versenyszámok következtek.
Lacházi János a felnõtt férfi -65 kg kategóriájában indult. Sajnos már az elsõ körben összekerült a mezõny egyik legerõsebb és nála sokkal nehezebb orosz versenyzõjével. Jani jól küzdött, de a
második perc vége felé egy olyan
borda sérülést szenvedett, hogy nem
tudta tovább folytatni a küzdelmet.
Piacsik Zsófia elsõ felnõtt versenyén
vett részt, mivel nyáron töltötte be 18.
életévét. Zsófi nagyon szépen teljesített. Román, orosz és dán ellenfelei voltak. Állta a nála idõsebb és tapasztaltabb versenyzõk ütéseit, rúgásait. Szépen helytállt, de bírói döntésekkel ellenfeleit hozták ki gyõztesnek.
Gratulálok a versenyzõknek.
Következõ versenyünk 2012. december 08-án Rigában az utánpótlás Eurázsia Bajnokság ahol 5 fõ versenyzõnk indul (Csurka Gergõ, Varga Balázs, Schwarczenberger
Klaudia, Piacsik Zsófia és Piacsik András).
Edzéseinkre továbbra is várjuk a sport és a karate iránt érdeklõdõ fiatalabb és idõsebb korosztályt is a Hunyadi János Általános Iskola felsõ tagozatának tornatermében. Gyerekeknek kedden és csütörtökön 17.30 órától, felnõtteknek 18.30 órától.
Lányoknak, asszonyoknak fitness karate és önvédelem hétfõn és pénteken 18.30
órától. (Web: karatesuli-dragonforce.hupont.hu)
„MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, TARTOZZ KÖZÉNK!”
Csurkáné Döcsakovszky Mária
edzõ
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+

2012. novemberi újszülöttek

Bóna Júlia
Csötönyi Dóra Anna
Egyed Anna Zsófia
Fajta Viktória Anna
Géczi Gergő
Jócsák Emili
Kemény Anna Róza
Lovric Lana
Maruzsa Mária Borbála
Müller Zsófia
Nagy Leila Flóra
Nyári Vanessza
Pecznik Zara Viktória
Szinai Ferenc Ferdinánd
Szűcs Lilien Zsófia
Vámosi Petra Veronika
Zsikla Dávid
Zsiliván Laura

11. 13.
11. 05.
11. 07.
11. 23.
11. 28.
11. 04.
11. 08.
11. 27.
11. 19.
11. 27.
11. 23.
11. 20.
11. 22.
11. 23.
11. 30.
11. 27.
11. 05.
11. 07.

2012. november hónapban
elhunytak neve és életkora
Acélvári Ferencné
Balogh József
Bodnár András
Gál Sándorné
Havasi Istvánné
Illés Tamásné
Leéb Mihály
Leébné Paizs Szonja
Medgyes János
Medgyesi Sándor
Nagy Gábor
Oberfrank Antalné
Sallai-Balogh István
Sándor Mária
Sarnyai Sándorné
Szabó Ferencné
Tamás Jánosné
Váradi Lajosné
Vollár Gyula
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élt 91 évet
élt 80 évet
élt 58 évet
élt 61 évet
élt 94 évet
élt 56 évet
élt 62 évet
élt 69 évet
élt 83 évet
élt 36 évet
élt 51 évet
élt 77 évet
élt 71 évet
élt 86 évet
élt 72 évet
élt 64 évet
élt 61 évet
élt 58 évet
élt 66 évet
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LÉGZÉSKONTROLL, AZ ENERGIALÉGZÉS CSODÁI
(A legolcsóbb gyógymód)

Már az iskolában megtanultuk, hogy oxigént lélegzünk be és szén-dioxidot
lélegzünk ki. A gázcserérõl a ma használatos tankönyvek még mindig azt
tanítják, hogy a szervezetnek folyamatos utánpótlásra van szüksége oxigénbõl, és az állandóan termelõdõ szén-dioxidtól meg kell szabadulnia.
De ezt az elméletet, már 1952-ben megdöntötte egy orosz orvos: dr.
Konsztantin Buteyko. A professzor betegek százainak megfigyelése közben rájött arra, hogy minél nagyobb mennyiségû levegõt lélegzik be az
ember, annál betegebb. Õ magas vérnyomása miatt kezdett el magán kísérletezni, és egyszer szén-dioxid szintjének megmérésekor rádöbbent arra, hogy testében a szén-dioxid szint alacsonyabb, mint a referencia érték. Feltételezte, hogy ha ez az alacsony szint a túllélegzés következménye, akkor a légzését korrigálva kezelhetõ a rendellenesség. Kifejlesztett
egy visszafogott légzési módot, amivel növelte a szén-dioxid mennyiségét a vérben, és ennek a módszernek a használatával gyógyította meg
magát és késõbb betegek százait. Buteyko módszerét kezdetben a légzõszervi, keringési betegségek gyógyítására használták, és a 70-es években
nagy népszerûségnek örvendett.
Ezt a rendszert fejlesztette tovább szintén egy orosz orvos: dr. Komin Vlagyimir, aki Légzéskontroll címen írt könyvet a módszerrõl. Komin felismerte a Buteyko-módszer hibáit és továbbfejlesztette azokat. A Buteyko
légzéssel nagyon sok idõt kell eltölteni megerõltetõ gyakorlással: napi 23 órát. Komin felfedezte, hogy ha a tréning megerõltetéssel jár, nem érhetünk el tartós eredményt, és a gyakorló hamar visszaesik az eredeti
szintre. Ezért többféle légzéstechnikát kombinálva kidolgozta saját módszerét, egy „gyakorló-barát” rendszert, amiben ötvözte a jóga, a csikung
õsi tanításait az orosz ûrkutatás felfedezéseivel.
A különbözõ légzéstechnikák arra irányulnak, hogy a szén-dioxid szintet
növeljük a szervezetben. Mivel a véráramba szállított oxigént a vörösvértestek akkor tudják optimálisan leadni a sejteknek, szöveteknek, ha a széndioxid koncentrációja elér egy bizonyos szintet (6,5% a szövetekben), ekkor a testünk egészséges. Ha szén-dioxid hiány lép fel – aminek oka lehet stressz, a túl sok munka, veszteség, a helytelen táplálkozás és életmód, vagy éppen a túllélegzés –, ilyenkor a test takarékoskodni kezd az
energiával, ezért sok sejt kikapcsol, nem mûködik tovább vagy csak csökkent üzemmódban dolgozik. Ha ez az állapot huzamosabb ideig áll fenn,
kialakulnak a betegségek.
Célunk: a légzéssel – és ezen belül is a légzésszünet növelésével – viszszafordítani ezeket a negatív folyamatokat és úgymond visszakapcsolni a
sejteket, hogy újra normál üzemmódban dolgozzanak. Az energialégzés
egyben helyreállítja a légzõközpont normális mûködését is, ami energiánk áramlásának egyensúlya miatt nagyon fontos. Mintegy egyensúlyt teremt a szervezetben.
Ezt segíti egy egyszerû légzéstechnika, amikor a be- és kilégzés után légzésszünetet tartunk, mindenki annyit, amennyit az aktuális egészségi állapota és légzéskapacitása enged. Napi 20 perc gyakorlással már az elsõ
két hétben elindulnak a gyógyulási reakciók és nõ az energiaszint.
Többféle egyszerû technikával lehet mérni, hogy ki hol tart és milyen eredményes a gyakorlás. Ahhoz, hogy nyomon kövessük, hogy milyen mértékben emelkedik a szén-dioxid szint a szervezetben, a két leginkább valós eredményt tükrözõ adat: a vizelet Ph-ja, és a légzésszünet hossza.
Vannak még egyéb értékek, amik segítik a tájékozódást, ilyen a pulzusszám és a levegõvétel gyakorisága.

A következõ táblázatból könnyen lehet tájékozódni a saját egészségügyi
állapotunkról
A szervezet
CO2 %-ban
állapota

Levegõvétel
gyakorisága
percenként

7.5
7.4
7.3
7.2
6.8

48
50
52
55
57

180
150
120
100
80

3
4
5
6
7

Normál
állapot

6.5

60

60

6-8

Betegség
kialakulásának
lehetõsége

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0

65
70
75
80
90

50
40
30
20
10

9-11
12-15
16-20
21-25
26-30

A szén-dioxid-koncentrációnak vannak határértékei, amelyekkel dolgozunk:
A legtöbb ember 15-20 másodperces légzésszünettel éli mindennapjait,
ez azt jelenti, hogy egy belégzés és kilégzés után 15-20 másodpercig tud
légzésszünetet tartani nagyobb megerõltetés nélkül. (Ez egyszeri mért
adat, nem a mindennapi légzésnél használatos!) A táblázat értékei alapján, ilyenkor a vérében 4,5% a szén-dioxid szint. Napi gyakorlással célunk a légzésszünet növelése, ezáltal a szén-dioxid szint emelése vérben,
ami a betegségek visszafordításához vezet.
A gyógyulási folyamatok a következõ szinteken indulnak el:
A 20 másodperces légzésszünetnél a tüdõbetegségekkel kapcsolatos
gyógyulási reakciók, mint a krónikus tüdõgyulladás, hörgõgyulladás,
tüdõzsugorodás, ezért ezek a betegségek gyógyíthatók a legkönnyebben.
A 30 másodperces légzésszünetnél gyógyíthatók az emésztõrendszer betegségei: gyomorfekély, krónikus bélgyulladás, aranyér. Az orr és gége
betegségei: pl. az arcüreggyulladás, mandulagyulladás.
A 40 másodperces légzésszünetnél kezd a betegségek zöme elmúlni: vese és máj betegségei, az ízületi panaszok, a hormon- és immunrendszer
betegségei, az allergia, az asztma, a daganatos megbetegedések, bõrbetegségek, eltûnnek a paraziták a szervezetbõl.
A 60 másodperces légzésszünetnél az idegrendszeri megbetegedéseket
és károsodásokat lehet visszafordítani, mint például az epilepszia, a szklerózis multiplex, az agykoponya traumák.
Hihetetlenül egyszerû módszer, és egyszerûsége miatt érte a legtöbb támadás, emiatt hagyta el Buteyko a 80-as években a Szovjetuniót, megismertetve a világot a légzés gyógyító erejével.
Amennyiben felkeltette érdeklõdést a cikk, és szeretne megismerkedni a
Légzéskontroll módszerével, érdeklõdjön a következõ tanfolyam idõpontjáról a www.jogaharaszti.hu oldalon.
Horváthné Molnár Erika
Jógaoktató és légzésterapeuta
Minden adományt szívesen fogadunk kis árváimmal együtt. Köszönjük szépen!

Egy óvoda udvarába dobták be ezt a 3 hónap
körüli fiú kutyuskát! Nagyon bájos, kedves jószág, nem is értjük, hogy volt szíve valakinek
eldobni magától egy ilyen ártatlan kis állatot!
A kutyus nem lesz nagy termetû „felnõtt” korában sem.
Várja jólelkû, állatbarát új gazdiját, aki soha nem fogja õt cserbenhagyni!
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Légzésszünet
másodpercben

Maximális
teherbírás

GAZDIKERESÕ FELHÍVÁS

Kérem továbbra is önöket, támogassák önerõbõl mentett kutyusaimat (élelemmel, meleg takarókkal, anyagi segítséggel).
A közelgõ ünnepeken is gondolni kell a sok-sok kidobott, árva
kutyusra, akiknek minden nap meg kell küzdeniük a hideggel,
az éhséggel, az emberek gonoszságával. Sokan kerülnek gyepmesteri telepekre is, akiknek az életük ezzel meg is pecsételõdik.
Jómagam önerõbõl mentem õket, sajnos az anyagi és helyi feltételek
hiánya miatt nem tudok minden kóborkát befogadni. Ahogy elvisznek tõlem egy-egy ideiglenesen befogadott kutyust, akkor tudok egy
újabb, utcán lévõnek helyet adni.

Pulzus
percenként

Kérem, hogy a hideg idõk beálltával minden gazdi gondoskodjon a kutyusaik óljainak téliesítésérõl.
Egyúttal szeretném megköszönni a Haraszti Hírek
és a Kis-Duna tévé szerkesztõségének, hogy egész
évben segítségünkre voltak a gazdikeresõ felhívások megjelentetésében.
Köszönöm a haraszti lakosok segítõkészségét is,
akik adományaikkal eddig is támogatták a nálam
lévõ mentett kutyusokat.
Békés, szép karácsonyt és boldog új esztendõt kívánok minden olvasónak!
Enikõ: 06-20-803-05-43
seniko79@citromail.hu
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VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt szûkös anyagi helyzete miatt sajnos nem megoldható a továbbiakban a véradók sms-ben és postai úton történõ tájékoztatása.
Aki szeretne ezután is értesítést kapni a véradások helyérõl, idõpontjáról, azokat e-mail útján fogjuk megkeresni. Kérem ezért, hogy a
voroskereszt@dunaharaszti.hu címre küldje el jelentkezését és azt az e-mail
címet, amelyen elérhetjük a továbbiakban.
A címeket bizalmasan kezeljük és kizárólag a véradásról való értesítésre
használjuk fel.
A véradások idõpontját továbbra is közzétesszük plakátokon, az önkormányzat honlapján és a helyi újságban.
A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünket ajánljuk fel
azért, hogy az alkalmas legyen a betegek gyógyítására.
– Véradó lehet mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét, de még nincs
65 éves, testsúlya meghaladja az 50 kg-ot.
– Az utolsó véradás napjától számított 365 napon belül a nõk 3 alkalommal, a férfiak 5 alkalommal adhatnak vért.
– Két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie.
– A véradás alkalmával steril vérvételi zsákba, egyszer használatos tû segítségével 4,5 deciliter teljes vért vesznek le (egy egység/1E), és egy keveset a vizsgálathoz mintacsövekbe.
– A véradás 30-45 percet vesz igénybe, adatfelvétellel és kivizsgálással együtt.
– Fontos a véradás elõtti folyadékfogyasztás, amely segít a véradás alkalmával levett plazma pótlásában, ezen kívül ettõl az erek teltebbek, a véna jobban látható, gyorsabb a vérvétel.
– A véradás egyben szûrõvizsgálat, a mintacsövekbe levett vért minden alkalommal kivizsgálják függetlenül attól, hogy a véradó hányszor adott vért. A kötelezõ
tesztek a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitsz-C, szifilisz kimutatására és a vércsoport
meghatározására szolgálnak.
A véradás menete:
A véradás teljes folyamata mintegy 30–35 percet vesz igénybe. Elsõ lépésként regisztrálják a véradó adatait. Nagyon fontos, hogy minden véradás alkalmával kötelezõ bemutatni a személyi igazolványt, ennek hiányában útlevelet vagy jogosítványt, lakcímigazoló kártyát, TAJ kártyát. Ezen dokumentumok fénymásolata nem
fogadható el!
A véradás elõtt bõségesen kell folyadékot fogyasztani, valamint étkezni.
A regisztrációt követõen a véradónak ki kell töltenie egy, az egészségügyi állapotára vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdõívet, melynek alapján a kivizsgáló orvos eldönti, hogy a jelentkezõ alkalmas-e a véradásra, van-e bármiféle kockázata
a véradásnak a véradóra nézve. Az orvosi-, és laborvizsgálat alkalmával vérnyomásmérésre, hemoglobinszint mérésre, illetve a fõ vércsoportok (A, B, AB, 0) meghatározására kerül sor. Amennyiben a véradó minden kritériumnak megfelel, úgy
leadhatja vérét. A vér leadását követõen, mely nagyjából 5-7 percig tart, 10 percet
pihennie kell a véradónak.
A véradók a véradás alkalmával a folyadékpótlást elõsegítendõ fél liter ásványvizet fogyasztanak, kalóriapótlás céljából csokoládét, illetve 500 Ft értékben hidegélelmezési vásárlási utalványt kapnak, mely minden nagyobb üzletben beváltható.

Biolabor - egészsége
érdekében!
Milyen nagyszerû is az emberi szervezetünk és még is, keveset törõdünk
vele!
Talán kevesen gondolkodnak el azon,
hogy mi is történik, amikor fáradtan lefekszünk, és reggelre frissen, pihenten
ébredünk, miközben energiát nem vittünk be – ez a biológiai folyamat a természetes önregeneráció!
A Biolaborban ezzel a folyamattal foglalkozunk sejt szinten! Módszerünk a
szervezet mûködési folyamatainak önmagán végrehajtott helyreigazítása.
Bírja rá a szervezetét, hogy gyógyítsa
meg önmagát!
A kezeléssorozat során a készülék interaktív kapcsolatban van a szervezettel, és lépésrõl lépésre pótolja az elmaradt regenerációt. Eredményeképpen
javul a természetes visszarendezõdés,
ami lehet az idegrendszeri túlterheltségbõl adódó pszichoszomatikus zavarok, melynek tünetei csökkennek – így
oldódik a stressz, a szorongás, múlik a
rosszkedv, javul a közérzet, segíti a
szervezetet feszültségmentes állapotba
hozni, ami által nõ az energia, erõsödik az idegrendszer.
Egyedülállósága:
– a pontosság,
– mellékhatás mentesség,
– személyre szabottság, a szervezetünk öngyógyító képessége javul!

Tudja-e Ön?

Módszerünk biofizikai módszer, ami
nem igényli, hogy higgyenek benne.
Tegyen egy próbát, várjuk Önt, majd
döntsön belátása szerint.

– A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható!
– Aki egészséges, az adhat vért!
– Magyarországon évente 500.000 egység vér szükséges a betegellátás számára!
– Az Öntõl levett 450 ml vérbõl 3-féle vérkészítmény állítható elõ!

Gyermekek 6 éves kor alatti kezelése
díjmentes, a további kedvezményekrõl
érdeklõdjön telefonon!
December 19-én szív-stressz mérés továbbra is DÍJMENTESEN!

Kérjük adjon vért, és mentsen meg három életet!
Kõvágó Mónika
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December 2-án a Laffert Kúria udvarán
Hagyomány szerint megrendezésre került
a városi Adventi ünnepség és gyertyagyújtás melyen részt vettek az egyházak,
iskolák és civil szer vezetek vezetõi és
képviselõi.
A rendezvényen tartós élelmiszerekbõl
adománygyûjtés indult az arra rászorulók részére.
Az adománysátorban a kezdeményezõ civilek mellett nagyon sok, az
eseményre látogató ember helyezte el adományát, de többen jelezték még, hogy szívesen vennének
részt e nemes akcióban. Ezért a
tartós élelmiszerek gyûjtését
meghosszabbítjuk az év végéig.
A gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat székhelyén (Dunaharaszti, Andrássy u. 14.)
ez év végéig, munkanapokon
8 és 16 óra között várjuk az
adományokat. A csomagok
kiosztására jövõ év január
7-tõl kerül sor.

