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Közalkalmazotti napot tartottunk
Tisztelt
Hölgyeim és
Uraim!
Köszöntöm
önöket a Képviselõ-testület és
a Polgármesteri
Hivatal
nevében!
A mai nap egyfelõl szokásosnak, megszokottnak, másfelõl rendkívülinek és a tények jelenlegi ismeretében megismételhetetlennek tekinthetõ.
Egyfelõl rendszeres, hiszen több mint tíz
éve ezen a napon, ebben az idõszakban
szoktunk összegyûlni és együtt ünnepelünk, együtt köszöntjük azokat, akik a városért, településünkért, gyermekeinkért, a
lakosság szolgálatáért dolgoznak.
Megismételhetetlennek látszik viszont,
mert az Országgyûlés döntése szerint a
következõ évtõl az oktatásban dolgozó
közalkalmazottak, intézményvezetõk nem
a város alkalmazottai lesznek.
Talán elnézik nekem a többiek, hogy ezért
a mai napon az oktatás területén dolgozóknak kicsit több figyelmet szentelek.
Változások történnek az államigazgatás
egyéb területén is. A kormányhivatalokhoz
kerülnek az okmányirodák, a gyámügyi
igazgatás és a népesség-nyilvántartás is.
Tudom, hogy a döntéssel kapcsolatban
több kolléga lelkében bizonytalanság, aggodalom lakozik.
Azt kell, hogy mondjam, hogy a mai nap
egy kicsit a búcsúzás ünnepe is. Persze
most sokan felkaphatják a fejüket, hogyan
is lehet a búcsúzás ünnep.
Ezen én is sokat gondolkodtam, mert az
elválás általában szomorú érzéseket kelt
bennünk nem pedig örömöt, de azután
eszembe jutott egy Paulo Coelho idézet,
ami így hangzik:
„Úgy búcsúzom el a várostól, ahogy mindig: abban a tudatban, hogy bármikor meggondolhatom magam és visszatérhetek.”

Mennyivel más ez a megközelítés, hiszen
ez kifejezi azt, amit én is érzek ezzel kapcsolatban. Hiszen nem igazi búcsú ez, hogyan is lehetne az, amikor elválásnak sem
lehet tekinteni.
Nem igazi elválás ez, hiszen Önök nem
mennek sehova, reményeim szerint továbbra is a városban fognak dolgozni,
szolgálni és ugyanolyan hittel és kitartással és elhivatottsággal fogják a mi gyermekeinket tanítani és a jóra nevelni. Ráadásul ezt az áldozatos munkát a város
tulajdonában lévõ épületekben teszik továbbra is.
Ezért nem fordíthatjuk el mi sem a fejünket, nem mutogathatunk kormányhivatalokra és nem ülhetünk karba tett kézzel
várakozva továbbra sem. Nagy felelõsségünk van, hiszen azt szeretnénk, hogy
gyermekeink a korábban megszokott jó
körülmények között tanulhassanak. És
lássuk be, hogy a tanulás környezete
Önöknek a munka környezetét jelenti. Különösen fontos ez, mert pont Önöknek
nem kell mondanom, hogy hány gyermekkel többen iratkoztak be az iskolákba, mint
korábban.
Ezért is különösen fájó és sajnálom,
hogy szeptemberben nem tudjuk átadni
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bõvítésének elsõ ütemét. Tényleg sok kolléga sok munkája van benne. Területet
vásároltunk hozzá és a tervek is készen
vannak. A pályázatot visszavonták. Nyilván azért, mert akkor még nem döntötték el, hogy az épületek az állam vagy
az önkormányzat tulajdonai lesznek-e.
Mára ez világos. A mienk és ezért feladatunk és felelõsségünk is van. Bízunk
a lehetõségeinkben és reménykedünk a
pályázatokban, és abban, hogy folytathatjuk intézményeink felújítását, bõvítését.
Victor Hugó írta:
„Légy hasonló az égen szálló madárhoz…, aki a törékeny gallyon megpihenve átéli az alatta tátongó mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik szárnyai erejében.”

Arra kérem önöket, hogy önök is bízzanak
a szárny erejében.
Tudjuk, hogy a bizonytalanság gyermeke
az aggodalom.
De ez ellen a kitartás és a remény a legjobb fegyver.
Valahol olvastam:
Thomas Edison laboratóriuma 1914 decemberében csaknem teljesen a lángok
martalékává vált. Jóllehet a kár meghaladta a kétmillió dollárt, az épület csak
238 000 dollárra volt biztosítva, mivel betonból készült, s így tûzállónak hitték.
Edison életmûvének nagy része odaveszett azon a decemberi éjszakán. A tûzvész tetõpontján a feltaláló huszonnégy
esztendõs fia, Charles az aggodalomtól
félõrülten rohangászott a füst és törmelék között, míg végre megtalálta az apját
a tûz közelében, arcát vörösre festette a
lángok visszfénye, õsz haja lobogott a
szélben.
– A szívem sajgott érte – számol be az
esetrõl Charles Edison. – Már nem volt fiatal, s most mindene elpusztult. Észrevett.
„Hol van anyád?” kiabálta. Azt feleltem,
nem tudom. „Eredj, keresd meg, hozd ide,
soha az életben nem láthat még egyszer
ehhez hasonlót.”
Másnap reggel, reményeinek és álmainak
üszkös romjai között kószálva, a hatvanhét esztendõs Edison kijelentette:
– A katasztrófa legnagyobb haszna, hogy
minden tévedésünk elégett. Hála Istennek, tiszta lappal indulhatunk újra.
Három héttel a tûz után sikerült megszerkesztenie az elsõ fonográfját.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Képviselõ-testület nevében szeretném
megköszönni mindannyiuknak azt, hogy
ki-ki a saját területén a legjobbat hozta ki
magából, a türelmet és a segítõkészséget,
amit embertársaik felé tanúsítottak, egyszóval az egész éves munkájukat.
dr. Szalay László
polgármester

2012. év díjazottjai
Dunaharaszti Kiváló Pedagógusa kitüntető
díjat kapott:
Víghné Bacsó Mónika

Bagó Lászlóné

Dunaharaszti Gyermekeiért
kitüntető díjat kapott:
Csik Miklós

Dunaharaszti Lakosságának
Egészségéért-, Szociális
Ellátásáért kitüntető díjat
kapott:
Wágner Mátyásné
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Arany és gyémánt diplomát kapott:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gémesi Józsefné

Artner Ottóné
Gémesi Józsefné
Surányi Pálné
Dán Károlyné
Balogh Lajosné
Hegedüs Béláné

Surányi Pálné

Artner Ottóné

Dán Károlyné

Trianon 2012
„Széttagoltságból teremtsünk egységet!”
jelszóval tartottuk meg a Nemzeti Összetartozás Napját 2012. június 4-én a Hõsök
terén, a turulszobornál.
Dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke mondta a megemlékezõ beszédet, majd Rosta
Claudia és Bencze Sándor, a szigetszentmiklósi Sziget Színház elõadómûvészei
mûsorát láthattuk, hallhattuk.
Meghatódva és szívszorongva emlékeztünk
történelmünk egyik legszomorúbb napjára,
a trianoni rablóbéke aláírására, a magyarság elszakított részeire, elrabolt területeire,
határainkon túlra került véreinkre, az egész
magyar nemzetre. Erõt meríthetünk ugyanakkor abból a sok-sok, az elmúlt években
szövõdött kapcsolatból, amelyek erõs kötelékként feszülnek össze immár magyarok
és magyarok között, az egységes magyar
állampolgárságból, amelyben több százezren részesültek az utóbbi idõkben, és abból,
hogy nem sikerült eltörölni minket a föld színérõl, bármennyire is szeretnék ezt oly sokan az egykori gyõztesek közül.
A megemlékezést követõen a József Attila Mûvelõdési Házban dr. Brenzovics
László „A Magyarság helyzete Kárpátalján” címmel tartott elõadást.
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Nyílik a levendula a Laffert-kúria parkjában...
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A Dunaharaszti Nõegylet
baráti bográcspartija
Mit tudnak ezek a nõk? – kérdezik sokszor, sokan.
Többek között szervezni. Azt biztosan, mert idén már mintegy 150 ember vett részt a
már harmadik éve megrendezésre kerülõ baráti bográcspartin a Duna-parti Nomád kemping területén.
Vannak olyan hûséges törzsgárdái a rendezvénynek akiket évrõl évre a bogrács mellett ér a begyújtott tûz elsõ szikrája, s legnagyobb örömünkre egyre több az új csatlakozó ehhez a közös fõzõ bulihoz. Ahogy a résztvevõk, úgy a rendezvény segítõinek köre is egyre bõvül, akik a rendezésben, a hely biztosításában vagy épp a tûzifa beszállításában közremûködnek. Ennek köszönhetõen, már reggel hét órától elõkészített helyszín várta a csapatokat s kísérõiket.
A végül 12 induló csapat tagjai kellemes zenei háttérrel kezdhettek alkotni, s rövid idõ
múlva megtelt a levegõ étvágygerjesztõ illatokkal. Bár sokan az egyszerû ételekkel azonosítják a bográcsozást, a tûzhelyek között bóklászva örömmel konstatálhattuk, hogy
nem fõ két egyforma étel az edényekben. Talán éppen ez a hihetetlen ételkavalkád
okozta a legnagyobb fejtörést a zsûrinek. Az étkeket délig kellett elkészíteni s azt követõen egyéni elképzelések szerint lehetett tálalni az ítészeknek. Az idén hivatásos vendéglátókból, szakácsokból álló zsûri döntött, akiknek valóban nem volt elég „csak” jól
fõzni, értékelték a megfelelõ köreteket, kiegészítõket is. Bár sokan irigyelték tõlük a roskadozó asztalt, mégsem voltak irigylésre méltó helyzetben a döntést illetõen. Hoszszú
ideig nézegették, kóstolgatták az étkeket, forgatták a tányérokat, majd elmélyült vitát
követõen meghozták döntésüket.
Az idei parti elsõ helyezését a Bevándorlók csapata nyerte el, egy igen tetszetõs és elismerten finom õzraguval, s a hozzá kiválóan harmonizáló zsemlegombóccal.
A rendezõk s a zsûri, a versenyzõk iránti egyöntetû elismerését volt hivatva jelképezni
az a rendkívül méltányos eljárás, hogy az elsõ 5 helyezést követõ minden csapat megosztott hatodik lett, ennek megfelelõ jutalmazással.
A jutalmakat, szebbnél szebb, kézzel készített agyag kerámiákat, egy Dunaharasztin
élõ és alkotó kézmûves készítette.
Külön jutalomként az elsõk, egy, a Kis-Duna étterem 10 ezer forintos vacsora meghívását, a harmadik, a Liget-étterem 5 ezer forintos ebéd meghívását vehették át.
A nap szlogenje: „mert fõzni jó!” S különösen igaz ez akkor, ha szabadban pattogó tûz
mellett egy rendkívül vegyes, különféle korú, s világnézetû ember teszi ezt, együtt, vidáman, gondokat felejtve, örülve saját s egymás sikerének. A rotyogó tálak mellett kicsit lazábbak leszünk, esetleg gyakrabban koccintunk, a füst beszívódik bõrünkbe, ruhánkba, de ilyenkor ezt nem bánjuk. És igazán azt sem, ki áll a dobogó legfelsõ fokára. Mert ez nem igazán a versenyrõl szól, hanem arról hogy együtt vagyunk, megkóstoljuk egymás fõztjét, ellessük mások praktikáit, amit magunkévá teszünk s magunkévá teszünk egy kicsit valamit a másikból is ezzel, s így leszünk többek magunk is.
Egy egy ilyen közös rendezvényt követõen egyre több ismerõs arcnak köszönünk, új
ismerõsöket, barátokat szerzünk, gasztronómiai élményekkel leszünk gazdagabbak.
Az elkészített ételek lehetnek vadak vagy szelídek, könnyûek és kevéssé kímélõek, az
igazi élmény a közös fõzés, a közös ebéd, melynek élménye sokáig elkísér, örömteli
pillanatokat szerez és megszínesíti hétköznapjainkat.
Dunaharaszti Nõegylet
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Muzsikával a civil Európáért

A szigetszentmártoni Monarchia Zenemûvészeti Egyesület 2011-ben pályázatot nyújtott be az
Európai Unióhoz, Muzsikával a civil Európáért
címmel. Hiszünk abban, hogy a civil szervezetek tevékenysége, különösen az általunk képviselt zenei világ, összekötõkapocs az Európai
Unió 27 országában élõ polgárok között. Az
utak, folyók összekötik az országokat és a városokat, a zene az embereket. A projekt célkitûzé-

se, hogy megmutassa az összefogás erejét, erõsítse a kultúrák közötti párbeszédet, a civil világ
jelentõségét. Négy alkalommal 3 napos zenei
kurzust, és öt koncert megvalósítását vállalták.
2012. április 27–május 9. között a zene beköltözött a kistérségünkbe: Kiskunlacházán a Petõfi Mûvelõdési központ adott helyszínt két kurzusnak. A zenészek Szlovákiából, Romániából,
Franciaországból, Olaszországból érkeztek.

Dunaharaszti Hírek – június

A fafúvósokkal
dr.
Szabó András, klarinét mûvész-tanár, a
rézfúvósokkal Petz
Pál, Liszt-díjas trombitamûvész foglalkozott. A jó zenei hangulathoz közösségi ismerkedés is járult: a
részt vevõk bebarangolták a kistérséget.
Taksonyban a Német
Nemzetiségi Tájházat,
Szigetújfalun Nemes
Ferenc faragómûvész
csodálatos mûveit tekintették meg, természetesen a mester tárlatvezetése mellett, útközben ismerkedve a Kis-Duna csodálatos vidékével. Két kurzust Soroksáron a Galambos János
Zeneiskolában tartottunk. A zongoristákat
Isebelle Oecmichen, zongoramûvésznõ (Franciaország), a vonósokat Schuster Andrea, hegedûmûvész oktatta. Budapesti városnézés is a
program része volt. A kurzusokat koncert zárta.
Ráckevén a Savoyai-kastélyban klarinét hangverseny volt, szóló, trió, kvintett, de a legnagyobb esemény, a 12
klarinétos fellépése jelentette. Dunaharasztin
a Laffert-kúriában, a
Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintett adott
fantasztikus koncertet a
teraszon. Dunaújvárosban, az Evangélikus
templom adott otthont
a zongora-klarinét koncertnek, ahol Isabelle
és András tanárokon kívül, fellépett Rózsa Gábor, zongoramûvész is.
Gyõrött, a Széchenyi
István Egyetem, Varga
Tibor Zenemûvészeti
Intézet hangversenytermében, a gyönyörûen
felújított Zsinagógában
tartották a koncertet,
Isabelle Oechin, Schuster Andrea, Kis Domonkos Judit csellómûvész, Szabó András
bûvölte el a hallgatóságot. A projekt zárókoncertje Budapesten a
Stefánia palotában volt,
ahol
Guliano
di
Giuseppe
(Olaszország) és Virágh András
vezényelt,
szólisták
Isabelle Oechin, Schuster Andrea, Szakács Il-

dikó, szoprán énekes mûvésznõ, Banai Sára, alt
énekes mûvésznõ, Szabó András, A Magyar
Nemzeti Rézfúvós Kvintett, a Budapesti kórus
és a Budapesti Ifjúsági kórus lépett fel. A csodálatos koncert végén a taps a mûvészeknek, a
zenének, a szervezésnek, a megvalósított pályázat eredményes teljesítésének szólt!
A projektet az Európai Bizottság támogatta
(EACEA).
Herendi Péter.
www.monarchiamusicart.hu
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. május 21-én megtartott ülése
Beszámoló a két ülés között történtekrõl:

4. A parti sétánnyal összefüggõ területrendezések

1. Jogszabályváltozás miatt az alapító okiratokban technikai
változások kerültek átvezetésre, hogy a Magyar Államkincstár rögzíteni tudja. Pl.: Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete helyett Dunaharaszti Város Önkormányzata.
2. Eredményesen zajlanak az érettségi vizsgák.
3. Befejezõdött a tervezett parti sétány nyomvonalának kitisztítása a Kerkai Jenõ park és a 4. Sport-szigeti lejáró között
szakaszon.
4. A Sport-szigeti lejáró fakorlátjának javítására és festésére sor
került.
5. Kihelyezésre kerültek a Dózsa György úti és a Fõ úti a villanyoszlopokra a muskátli növények, illetve egynyári növények ültetése történt a Hõsök terén, Baktay téren, Tulipán téren és a Fõ úti buszfordulóban.
6. Sikeresen lezajlott május 12-én a lakossági veszélyes-hulladékgyûjtési akció.
7. A csapadékvíz-elvezetési munkák ütemtervszerûen folynak.
8. A Tóköz, Nyárfa, Bethlen G. utcák útépítése szintén az ütemtervnek megfelelõen zajlik, a héten kerül sor az aszfaltozásra.
9. Elkezdõdött a helyi utak gréderezése, kátyúzása, magas
padkák nyesése, KRESZ táblák pótlása.
10. Az elmúlt héten a Pest megyei Kormányhivatal a közigazgatás átszervezésével kapcsolatban ellenõrzést tartott a Polgármesteri Hivatalban, melyrõl a jelentést hamarosan megküldik.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta az elõzetes koncepció alapján a Ráckevei (Soroksári)
Duna-ág parti területének fejlesztése tárgyú, „Természeti rekreációs központ kialakítása Dunaharasztin” címû beruházás programterveinek kiegészítését a taksonyi tanösvénnyel és az
EuroVeló kerékpárhálózattal történõ összeköttetés megteremtésével, valamint felhatalmazza a polgármestert a Kerkai park és
a Szigeti lejáró közötti szakaszon érintett ingatlantulajdonosokkal szükséges egyeztetések lebonyolítására, a szerzõdések
megkötésére, 1000 Ft/m2 megváltási áron.

Napirendi pontok
1. Döntés közbeszerzési eljárás eredményérõl

5. 7259/10. hrsz.-ú út önkormányzati tulajdonba vétele
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízta a
polgármestert, hogy a Dunaharaszti 7259/10 hrsz.-ú út önkormányzati tulajdonba ajándékozásáról az ingatlan tulajdonosaival kössön szerzõdést, melyben kikötésre kerül, hogy az utca
szilárd útburkolat és közmû kiépítését az ajándékozók a saját
költségükön végeztetik el. A közterület a „Paál László köz” nevet kapta.
6. Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
A Képviselõ-testület a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
7. A DV Kft. 2011. évi beszámoló jelentése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola étkezõ-konyha kialakítása meglévõ
épület átalakításával” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a Prokni-Bau Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Tavasz u. 3/C.) jelölte meg.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete, a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2011. évi egyszerûsített éves beszámolóját, a kiegészítõ mellékletet és a független könyvvizsgálói jelentést elfogadta, 2012. évi gazdálkodása terhére,
20 000 000 Ft osztalékelõleg fizetését írta elõ 2012. évben, a tulajdonos Önkormányzat részére.

2. Kiemelten közhasznú alapítványok támogatási kérelmei

8. A DV Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Peter Cerny
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” (1083 Budapest, Bókay u. 53., képviseli: dr. Somogyvári Zsolt) nevû, kiemelkedõen közhasznú szervezetet 2012. évben 200 000 forinttal támogatta, a „Beszélj Velem Alapítvány” (1221 Budapest, Alkotmány u. 2., képviseli: dr. Kopp Miklósné) nevû, kiemelkedõen
közhasznú szervezetet pedig 300 000 forinttal.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint a DV
Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. alapítója és tulajdonosa, a 2012. június 1-tõl 2015. május 31-ig terjedõ idõtartamra,
a DV Kft. könyvvizsgálójává Szép Tamást, az SZT-Szép Tamás
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. könyvvizsgálóját választotta meg.

3. Dunaharaszti Önkormányzat az Önkormányzat illetékességi területén végzett közszolgáltatások és a költségvetés
elõirányzatait megalapozó különféle díjak megállapításáról
szóló 15/2010. (XII. 14.) számú rendeletének módosítása

9. Kitüntetõ díjak adományozása, mely zárt ülésen kerül tárgyalásra

„Anyakönyvi események díjtételei 2012-ben
Megnevezés

Fizetendõ díj

ÁFA

Munkaidõben hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi esemény

díjmentes

–

Munkaidõben hivatali helyiségen kívül megtartott anyakönyvi esemény
rendkívüli körülmény miatt

díjmentes

–

Munkaidõn kívül hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi esemény

5000 Ft/esemény

áfamentes

Munkaidõn kívül külsõ helyszínen megtartott anyakönyvi esemény
(József Attila Mûvelõdési Ház, Rendezvényház, Laffert-kúria)

8000 Ft/esemény

áfamentes

45 000 Ft/esemény

áfamentes”

Munkaidõn kívüli, a kávézó szervezésében állófogadással
egybekötött esküvõi szertartás (anyakönyvi esemény) maximum 3 óra
a Laffert-kúriában, a hét minden napján
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2012. június 4-én megtartott rendkívüli ülése
Napirendi pont
Döntés közbeszerzési eljárások eredményérõl

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Dunaharaszti
Területi Gondozási Központ részére meleg ebéd beszerzése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a
W-Food Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Némedi út 65.) jelölte meg.

2. Dunaharaszti, Tomori, Pázmány P., Hajnal, Diófa, Lehel
köz, Tass vezér, Széchenyi köz, 3450/h hrsz.-ú, Kazinczy köz,
és Gárdonyi utcák útépítése és Arany J. u. burkolat szélesítése, megerõsítése

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete „Dunaharaszti, Tomori, Pázmány P., Hajnal, Diófa, Lehel köz, Tass vezér, Széchenyi köz, 3450/h hrsz.-ú, Kazinczy köz, és Gárdonyi utcák útépítése és Arany J. u. burkolat szélesítése, megerõsítése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének az ÚT-ÉP-KER 97. Kft.-t (1165 Budapest, Dióssy L. u. 28.)
jelölte meg.

K Ö Z L E M É NY

TÁJÉKOZTATÁS

1. Dunaharaszti Területi Gondozási Központ részére meleg
ebéd beszerzése

Segítség bajba jutott
hiteleseknek és
eladósodott családoknak
Ha belekerült az adósságcsapdába,
ha nem tudja fizetni hiteleit,
ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási
eljárás indult ön ellen,
ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
ha jogi képviseletre van szüksége.
Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekrõl, az
eszközkezelõrõl és az
adósság mérséklési lehetõségekrõl.
Banki elszámolások szakirányú ellenõrzése.

Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület
Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

a Ráckevei HÉV vonal felújítási
munkáiról
A BKV Zrt. beruházásában az 510. sz. fõúti HÉV átjáró
június 16-tól július 1-ig tartó idõszakban felújításra kerül. A felújítási munkák idejére félpályás útzár kerül bevezetésre, melynek során
• reggel 6-tól este 22 óráig jelzõõr
• este 22-tõl reggel 6 óráig jelzõlámpa
biztosítja a forgalom lebonyolódását.
Csúcsforgalmi idõszakban valószínûleg torlódás várható,
mivel a HÉV pótló autóbuszok is itt közlekednek.
A BKV Zrt. beruházásában a Ráckevei-Duna feletti HÉVhíd június 16-tól július 15-ig tartó idõszakban szintén felújításra kerül. A felújítás alatt a híd kezelõi járdája, melyet a lakosság hallgatólagosan használ, balesetvédelmi
okokból le lesz zárva.
A híd felújítása a Nemzeti Közlekedési Hatóság kötelezése alapján a továbbhasználati engedély kiadásának
feltétele.
A munkák ideje alatt a HÉV, illetve a pótlóbuszok közlekedésérõl a BKV-tól az alábbi információkat kaptuk:
HÉV szerelvények:
• június 16-tól július 1-ig (I. ütem)
Budapest, Közvágóhíd–Soroksár, Hõsök tere, valamint
Szigetszentmiklós, Gyártelep–Ráckeve között
• július 2-tõl július 15-ig (II. ütem)
Budapest, Közvágóhíd–Dunaharaszti külsõ, valamint
Szigetszentmiklós, Gyártelep–Ráckeve között közlekednek
HÉV pótlóbuszok:
• I. ütem: Soroksár, Hõsök tere–Szigetszentmiklós, Gyártelep–Szigetszentmiklós
• II. ütem: Dunaharaszti külsõ–Szigetszentmiklós, Gyártelep–Szigetszentmiklós között közlekednek.
A közlekedéssel kapcsolatban az esetlegesen felmerülõ
kellemetlenségekért a BKV nevében a megértésüket és
türelmüket kérjük.
A felmerült panaszokkal kapcsolatban bejelentést a 061-461-6500 telefonszámon, a BKV Beruházási Szakigazgatóságon lehet tenni.
Dunaharaszti Város
Polgármesteri Hivatala
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Kettõs kereszt és Árpád-sáv, pártjelképek lennének?
2011. adventjében több civil szervezet a dunaharaszti önkormányzat engedélyét
kérte, hogy a Kegyeleti Parkban kettõs keresztet állíthasson fel. A képviselõ-testület a javaslatot kellõ számú szavazat hiányában elutasította. A vita során elhangzott, hogy nem szerencsés „pártjelképek” közterületen történõ felállítása. A mai
magyar politikai élet ismeretében egyértelmû, hogy ki nem mondva a Jobbik pártról van szó, mert a parlamenti pártok közül csak õk használják esetenként a kettõs keresztet.
Hogy mi a valóság, arra választ ad, hogy a magyar történelem során a címerek
és zászlók hogyan alakultak ki, és azok használatának mi volt az értelme.
Elfingen

1. A kettõs kereszt
A harcokban az egyes csapatok messzirõl
jól látható, módon magasra tartott jelvényt
használtak, hogy az ellenséges hadtól
megkülönböztethetõk legyenek, és különösképpen mutassák, hol van a vezér,
hogy õt a had minden körülmények között
védeni tudja. A XIV. századi Képes Krónikában található csatajelenet ábrázolásán
vörös alapon ezüst kettõs kereszt, ill.
vörös-ezüst csíkozású zászlók láthatók.

Jelenetek a Képes Krónikából

III. Béla (1172–1196) pénzein királyi jelvényként szerepel a kettõs kereszt. IV. Béla
(1235–1270) pénzein már pajzson szerepel
a kettõs kereszt. Címertörténeti (heraldikai)
szakemberek szerint a vízszintes sávozású
vörös-ezüst (késõbb ezüst helyett fehér)
mezõ lehetett az Árpád-ház családi címere,
szemben a királyi hatalmat jelképezõ kettõs
kereszttel. Ezt bizonyítja, hogy 1235 után a
királyi hercegek pecsétjükön sávos pajzsot
szerepeltetnek, de ha trónra léptek, az addigi sávos címert felcserélték a kettõs keresztet ábrázolóval.
I. Ulászló (1440–1444) néhány pénzén és
egy pecsétjén koronával fedett címerpajzs
egyik fele sávozott, a másik felén pedig kettõs kereszt szerepel. Ezt késõbb Kiscímernek nevezte el a heraldikai irodalom.
A Habsburgok idején érvényes felfogás
szerint Magyarország kiscímerét a sávozott
mezõ és a koronás hármas halmon emelkedõ kettõs kereszt egyesítve fejezi ki.
Werbõczy Hármaskönyvébe beleírta azt
az értelmezést, hogy a piros-ezüst sávozáson (pirossal kezdõdõ és pirossal befe10

jezõdõ) szereplõ négy ezüst sáv a négy
nagy folyót (Duna, Tisza, Dráva, Száva)
ábrázolja. A XVIII. századi heraldikai irodalom a kettõs kereszt alatti hármas halmon a Tátrát, Pátrát, Mátrát érti.
Az Árpád-ház családi címerére utaló vágások ma is szerepelnek Szlovákiában
Besztercebánya és néhány más város címerének pajzsán. A kettõs kereszt használatára néhány szlovákiai város mellett
Svájcban és Lotharingiában is ismerünk
szép példákat. Svájcban III. András király
(1290–1301) özvegye (Ágnes királyné) révén terjedt el, aki férje halála után a ma
az
AARGAU
kantonban
fekvõ
Königsfelden-i kolostor közelébe költözött és itt töltötte élete hátralevõ részét, Az általa címerként
használt kettõs
kereszt évszázadokig szerepelt
a
königsfeldeni
apátság üvegKönigsfelden
ablakán, és ma
is látható a szomszédos Elfingen címerében. Ágnes királyné mostohalánya az
ugyancsak svájci Winterthur melletti
Töss domonkosrendi kolostorában élt
1336-ban bekövetkezett haláláig. Ma is rá
emlékeztet Töss falu címerében (más címerképek társaságában) látható, hármas
hegyen álló kettõs kereszt. A kettõs kereszt élõ címerkép ma Lotharingiában is
(Lorraine).

Töss

muk megerõsítéséért
folytatott harcokban
jelvényül a kettõs keresztet használták.
Ez annyira közismertté vált, hogy a
nyugati
heraldikai
szakirodalom
már
több
száz
éve
„lotharingiai kereszt”
Lorraine
néven
említi.
A
lotharingiai kereszt a második világháború alatt vált világhírûvé, amikor a De Galle
által vezetett, németek elleni harc kék
zászlajára a vörös lotharingiai kereszt
(kettõs kereszt) került. Ezért ez a jelvény
ma is nagyon kedvelt Franciaországban.

2. Árpád-sáv
Imre király (III. Béla fia) 1202. évi aranybulláján jelent meg a vágásos címerpajzs,
majd ezt követõen a vágásos sávos zászló. Ezt közönségesen: Árpád-sávosnak
nevezik. De, ezeken az ábrázolásokon a
sávok száma 4 vörös + 3 fehér (ezüst),
vagy 4 vörös + 4 fehér vagy maximum 5
vörös + 4 fehér (az elsõ és utolsó sáv vörös). Tehát a sávok száma megszabja mi
számít Árpád-sávosnak.
A magyar címerek és magyar zászlók történetével foglalkozó szakemberek által
feltárt adatok mennyisége olyan nagy,
hogy a fentiekben leírtak annak csak elenyészõ töredékét képezik, bár bõségesen
elég annak bizonyítására, hogy a kettõs
kereszt és a valódi árpád-sáv nem pártszimbólum, ezeket már a XII. században
használták, amikor sem a Hungarista
mozgalom sem a Jobbik nem is létezett.
Ezekre a sok száz éves magyar jelképekre büszkének kell lennünk, nincs miért
szégyenkeznünk miattuk, hiszen Svájc,
Franciaország sem szégyelli ezeket használni.
Sajnos sok évtizeddel ezelõtt politikai
vagy gazdasági célból meghamisított magyar történelmet kezdtek tanítani a magyarságtudatról történõ „lenevelés” érdekében. Így valódi történelmünk megismeréséhez még nagyon sok a pótolnivalónk.
Forstner Róbert

Az Árpád-házzal való rokonságuk kifejezésére a nápolyi Anjou-k már a középkorban felvették az Árpádok címereit. I. René
(1431–1450) házasság révén megörökölte a lotharingiai hercegséget. Utódai, ural-

Forrásmunkák:
Bertényi Iván: Kis magyar címertan Gondolat
Kiadó, Bp., 1983.
Cs. Kottra Györgyi: Magyar zászlók a honfoglalástól napjainkig Kossuth Kiadó, 2011.
Nyulásziné Straub Éva: Magyarország címerkönyve – A heraldika alapjai Bp. 2001.
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MINDENNAPI KENYERÜNK
Látogatóban Ruff István pékmesternél
Néhány évvel ezelõtt egyik napról a másikra jelentõsen megnõtt a Wesselényi utca forgalma. Autók sora állt a 32-es számú ház elõtt, vitték a frissen sült kenyeret, péksüteményt. Azóta fogalommá vált Harasztin a Ruff-pékség. Ma már kissé nyugalmasabb
a sütöde elõtti utca, hiszen két boltban is vásárolhatjuk termékeiket, sõt Taksonyban
is nyílt mintabolt. Mi a titka a sikertörténetnek, hogyan készül a jó kenyér? Errõl beszélgettünk a vállalkozás vezetõjével, Ruff Istvánnal.
– Mióta beszélhetünk a Ruff-pékségrõl?
– 2002. december 8-án indítottam el a
pékséget. Nem kellett messze mennem,
mert 25 évig itt dolgoztam a szomszédos
kenyérgyárban.
– Hogyan került Harasztira?
– Mór környékérõl származom. 1969-ben
mentem el pék tanulónak, majd a Fõvárosi Sütõipari Vállalathoz kerültem. Itt ismerkedtem meg a feleségemmel, aki haraszti lány volt. Amikor udvaroltam, akkor épült a kenyérgyár; mondtam is, hogy
ez nekem készül. Munka mellett végeztem
el a technikumot. Sikeresen felvételiztem
a fõiskolára is, de behívtak katonának a
határõrséghez, és abban az idõben a határõrök nem kaptak halasztást. Leszerelésem
után a haraszti kenyérgyárba jöttem, s egy
rövid megszakítással itt dolgoztam 25
éven át. Végigjártam a szakmai ranglétrát,
dagasztónak léptem be, majd az utolsó tíz
évben már üzemvezetõ voltam.
– Hogyan lett ebbõl a karrierbõl magánvállalkozás?
– A privatizáció során a Dunakenyér külföldi kézbe került, óriási pénzkiáramlás
történt, ami nyomán fokozatosan romlott
a helyzet. Amikor eljutottunk oda, hogy
embereket kell elküldeni, azt mondtam,
hogy én elsõsorban szakember vagyok,
ebben nem veszek részt. Az egyik hétköznapon, amikor hazajöttem, azt mondtam a
feleségemnek, hogy építsünk itthon egy
kis pékséget. Néhány hónap alatt meg is
valósítottuk. Az építéshatóságnál még
csodálkoztak is: ebbõl meg lehet élni?
Hogyne – válaszoltam –, hiszen azelõtt is
több pékség volt Harasztin, több családnak nyújtott megélhetést. Így kezdtük, feleségemmel, lányommal és egy barátommal. Vállalkozásunkban ma is családias
légkörben végezzük munkánkat. Kiváló
szakemberek dolgoznak nálunk, büszkék
vagyunk rájuk. Nélkülük nehezen lennénk
sikeresek.
– Milyen volt a kezdeti idõszak, a piacszerzés?
– Kezdetben nem volt olyan nehéz piacot
szerezni, mert a haraszti kenyér jó hírû
volt, a szakmában ismertek minket. Kitûnõ kollégáim voltak, Sztankovits Lajos,
vagy Mezei Jóska, akik gyerekkoruk óta
pékségben dolgoztak. A régi haraszti pékektõl tanulták a szakmát, mint Rötzer
Misi bácsi, Cserba Gyula, Bebesi József,
vagy Kaltenecker Feri bácsi. Az õket követõ generációhoz tartozik Korom Sanyi,
a legjobb barátom, aki szinte családtagnak
számít nálunk, és mindent tud a pékszakmáról. A kezdés sohasem könynyû, de
tudtunk mire építeni. Ma sokszor neheDunaharaszti Hírek – június

zebbek a körülmények. Az igazi stresszhelyzetet a multinacionális kereskedelmi
láncok jelentik. Elsõsorban nem is nekünk
termelõknek, hanem a kiskereskedõknek,
akiknek nagy részét ellehetetlenítették,
forgalmuk lecsökkent, sokan be is zártak.
Szállíthatnánk ugyan a multiknak, de
olyan feltételeket szabtak, hogy a tárgyalások végére oda jutottam, hogy ha tönkre akarnék menni, magam is megtehetem,
ahhoz nincs szükségem rájuk. Nem volt
más lehetõség, nyitnunk kellett egy boltot,
ahol a termékeinket értékesíthetjük. Így
indítottuk be a Klapka utcai üzletet.
– Látható, hogy a vásárlók nagyon kedvelik a termékeiket. Mi ennek a titka?
– Az én filozófiám szerint olyan termékeket kell eladnunk, hogy mindig nyugodtan
találkozhassak a vásárlókkal az utcán.
Vannak olyan elõre gyártott, jó nevû termékek, ahol nem kell a fogyasztónak attól félni, hogy meggymagra harap, mert az
csak aromát és szintetikus ízfokozókat tartalmaz. Ilyen nálunk nincs, mi csak természetes anyagokkal dolgozunk. A meggyes rétes meggybõl és tésztából van, a
meggyes-mákos meggybõl és mákból. Kiváló minõségû fagyasztott terméket használunk. A fagyasztott meggy, ha nem is
olyan, mint a friss, de igazi meggy. Nem
ízfokozó, színezõ és egyéb összetevõ kerül a süteménybe. Nagyon divatosak napjainkban az üstökösként tündöklõ újdonságok, mint a szénhidrát-csökkentett liszt
és kenyér. Ezek azonban nagyrészt csak
marketingfogások. Én nem tartom eredendõ bûnnek, ha az ember kenyeret eszik, hiszen több ezer éve ez a legfontosabb élelme az emberiség nagy részének. Csak az
nem mindegy, milyen az a
kenyér.
– Milyen a jó kenyér?
– Az elmúlt 50-60 év
táplálkozásának a legnagyobb hibája, hogy
kihagyta a kenyérfélékbõl a rostanyagokat, vagyis
minden jót, ami a búza héjában van. Ezen
kívül lisztjavító fóbiás vagyok, így szintetikus lisztjavítókat sosem használunk.
Csak megbízható malomból vásárolunk
lisztet, már nyolc év óta ugyanarról a
helyrõl, illetve egy érdi malomból. Nem
olcsó lisztek ezek, de elengedhetetlenek a
jó kenyérhez. A búzának van egy úgynevezett sikértartalma, ami a tészta vázát alkotja. Mi kézzel dolgozzuk fel a tésztát,
ahol az alakításhoz nem használunk kést,
így nem sérül a váz. A gépi feldolgozásnál vágják a tésztát, sérül a sikérszál, amitõl szétesik a kenyér. Ezért kell a külön-

bözõ lisztjavítókat használniuk. Erre nekünk nincs szükségünk vagyis, mi a kézi
feldolgozáshoz vesszük a lisztet. Ezen
felül csak kovászos kenyeret sütünk, semmilyen mesterséges adalékot nem alkalmazunk, kivéve például a C-vitamint.
– Nagyon kedvelt az önök által sütött
Kárpátkenyér, vagy a haraszti rozskenyér.
– A Kárpátkenyér nem a mi fejlesztésünk,
a Budafoki Élesztõgyár kísérletezte ki, õk
adták neki ezt a nevet. Rendkívül kedvelt,
több pékségben is gyártják országszerte.
Ezért kicsit bánt is, hogy ezt a kenyeret
még nem díjazták sehol. A különbözõ díjazott kenyerek ugyanis szinte kivétel nélkül egyedi gyártásúak, egy-egy alkalomra
süttettek, a Kárpátkenyeret pedig napi fogyasztásra készítik, és tavaly az ország
legnépszerûbb kenyere volt. Megérdemelne egy díjat. A haraszti rozskenyér a mi
fejlesztésünk, 30%-a teljes kiõrlésû rozsliszt, a többi fehér liszt, és kovász.
– Egészségesebb a rozskenyér?
– Ez egy tévhit, hiszen a búza és a rozs
összetétele egy-két fehérjén kívül szinte
ugyanaz. A német területeken, ahol ez jellemzõ, nem azért esznek sokkal több rozskenyeret, mert az egészségesebb, hanem
mert az éghajlat miatt jobban megterem,
mint a búza. Sok ember azt hiszi, hogy a
sötét kenyér a rozskenyér, pedig ez nem
igaz. Mutathatok olyan rozslisztet, amelyik világosabb, mint a búzaliszt. A színt
a kiõrlési fok határozza meg. Nincs barna
liszt, a PurPur liszten kívül, ezt jelzi is a
népi neve: vörös búza. A tönkölykenyeret
már mi találtuk ki. Szerintem a legegészségesebb a teljes kiõrlésû tönkölybúzából
sütött kenyér. Kevesen tudják, de ezt ezer
éven át ettük. A vörös búza, a köles, és a
PurPur búza - mely most az osztrákoknál
sláger - volt nagyon népszerû a régebbi
korokban. A kölesnek kivételes élettani
hatása van, kedvezõ a koleszterinre és a
vércukorra. A tönköly termesztésénél pe-
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dig nem kell növényvédõ szereket alkalmazni. A többi búzát permetezni kell a
Fuzárium nevû penészgomba ellen, de a
tönköly ellenáll, így Fuzárium és toxinmentes.
– Vannak különleges termékeik is, mint
a Laffert-kalács. Hogyan készült?
– Ennek a története a kúria megnyitásához
kapcsolódik. A jegyzõ úr szólt, hogy a
megnyitóra készítsünk valamilyen, még
nem volt különlegességet. Szabadjára engedtük a fantáziánkat, próbálkoztunk,
több változatot készítettünk, amíg megszületett a fonott Laffert-koszorú, közepén a rózsával. Olyan népszerû lett, hogy
azóta is sütjük. Voltunk egy kiállításon
fenn a Budai Várban. A legnagyobb, legdivatosabb pékségek jelentek meg, mint a
Lipóti, a Ceres, a Norbi, a Félegyházi és
hasonlók. Nagy sikere volt a kenyereinknek is, de az igazit a sütemények aratták:
osztogattuk a pitéket, a pavilont pedig
megtöltöttük krokodilokkal, és teknõsbékákkal. Könyörögtek értük a látogatók.

Korom Sanyi barátom pedig készített egy
könyvet, melynek fel volt hajtva a lapja,
és rá volt írva, hogy Ruff pékség. Látott
már tésztából könyvet? A végén a fõszervezõ azt mondta, ha lenne fõdíj, nekünk
adná. Egy nagyobb kereskedelmi lánc vezetõje is gratulált, mert azt tapasztalta,
hogy mi használjuk a legtöbb természetes
anyagot. Ez igaz is, mert csak azt használunk! A legnagyobb dicséretet talán attól
az orvostól kaptuk, aki a kiállítás után
megkeresett, és egy nagyobb vendéglátáshoz Balassagyarmatra tõlünk rendelte a
süteményeket.
– Sok rendezvényt, helyi szervezetet támogat: gyerekeket, nyugdíjasokat, a
Mûvelõdési Házat, a Családsegítõ Szolgálatot, az egyházakat, a DMTK sportolóit, és még hosszan sorolhatnánk. Mi
indíttatja erre, hisz ez túl nagy kiadás
lenne reklámcélra?
– Ez nem is reklám, sokszor kérjük is,
hogy ne verjék nagydobra. Nagyon sok
embert ismerünk a városban, fõleg a feleségem révén, a legtöbben õt keresik meg.
Mi elsõsorban a harasztiakat támogatjuk.
Kerestek már messzebbrõl is, látja, azoknak nem adtam. Nem azért, mert egyszer
nem tehetném meg, de véleményem szerint, az újpestieknek adjanak az újpesti
vállalkozók, a helyieknek adunk mi. Persze a végtelenségig mi sem adakozhatunk,
van, akit úgy támogatunk, hogy anyagárban adjuk neki az árut. Vannak nagycsaládosok, akik az esti fölösleget fél áron vihetik el. Amikor a Bárkánál pénzügyi gondok voltak, nem tehettük meg, hogy ne se-

gítsünk. Számtalan helyre adunk, és amíg
módunk van rá, szívesen tesszük.
– Merre tovább? Milyen fejlesztéseket
tervez, növeli-e a pékséget?
– Természetesen figyeljük a piaci igényeket,
de a realitásoknál maradunk. Mi nem nagytõkések vagyunk, kényszervállalkozásként
indultunk, és lassan építgetjük a pékséget,
mert elsõdleges cél, hogy minõségi árut biztosítsunk a vásárlóinknak, és ahhoz több helyen is hozzájussanak. Nem vállalunk be
semmi olyan ajánlatot, amely meghaladná
az erõnket, vagy rontaná a minõséget.
– Amit elmondott, az igazi lokálpatrióta gondolkodásmódra vall. Említette,
hogy Mór mellett született. Ma harasztinak tartja magát?
– Azt gondolom, igen. Visszajárok még a
szülõfalumba, de több mint harminc éve
itt élek, itt van a családom, itt élnek az ismerõseim, barátaim, itt az otthonom. Azt
hiszem, már nem tudnék innen elköltözni.
Gáll Sándor

22 ÉRMET NYERTEK A DRAGON FORCE TEAM SPORTOLÓI
A XI. HUNGARIAN ASHIHARA KARATE OPENEN
Négy ország 165 versenyzõjével került megrendezésre
a XI. Hungarian Ashihara Karate Open (nyílt nemzetközi bajnokság) Dunaharasztin 2012. 05. 26-án a
Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület (Dragon
Force Team) szervezésében.
Romániából négy csapat, Dániából két csapat, Szerbiából egy csapat érkezett hozzánk a versenyre ashiharás sportolóival.
Magyarországról az összes Ashihara Karate egyesület, valamint számos Kyokushin Karate egyesület versenyzõi neveztek a megmérettetésre.
Ovis, gyermek, serdülõ, ifjúsági, junior és felnõtt korcsoportokban folytak a küzdelmek.
A kumite versenyszámokon kívül KATA (formagyakorlat) versenyszámban is lehetett indulni amelyre ebben az évben nagy volt az érdeklõdés, 66 fõ indult KATA versenyszámban is.
Három tatamin egész nap folyamatosan zajlottak a küzdelmek. Már a
gyermek korcsoportokban is sok szép technikai megoldást láthattak a
nézõk, de a csúcspontot a felnõtt férfi A kategória küzdelmei jelentették ahol nagy összecsapásokat láthattunk, a megszokottnál több KOval.
Egyesületünk 24 fõ sportolót indított a versenyen, melybõl 22-en dobogóra állhattak. Eredményeik a következõk:
KATA versenyszámban:
1. helyezett: Csurka Gergõ, Kovács Levente
2. helyezett: Schwarczenberger Klaudia, Szántai Attila
3. helyezett: Unrin Zsombor, Bak Benjamin, Varga Balázs, Ujszászi
Csaba
KUMITE versenyszámba:
1. helyezett: Csurka Gergõ, Berron Dániel, Simon Andor, Kovács Levente, Király Zsófia, Schwarczenberger Klaudia, Gyulai Zoltán, Varga Balázs, Takács Balázs, Piacsik Zsófia, Piacsik András
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2. helyezett: Berron Olivér, Tóth Kata, Király Mátyás, Ujszászi Csaba,
Lacházi János, Szántai Attila
3. helyezett: Uhrin Zsombor, Kocsis Richárd, Tõkés Dominik, Fülöp
Zsófia
Kiváló egyéni eredményeink alapján egyesületünk a csapatversenyben az elsõ helyen végzett.
Köszönetet mondok azoknak a sporttársaknak, szülõknek, akik segítették a verseny szervezését, lebonyolítását.
Gratulálok a versenyzõknek a szép eredményekért.
Továbbra is várjuk egyesületünkbe a sport és a karate iránt érdeklõdõket minden korosztályból. Edzéseinket a Hunyadi János Általános Iskola felsõ tagozatásnak tornatermében tartjuk kedden és
csütörtökön gyerekeknek 17.30 órától, felnõtteknek 18.30 órától
20.00 óráig. Web: karatesuli-dragonforce.hupont.hu
Csurkáné Döcsakovszky Mária vezetõedzõ
Csurka László edzõ
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Informatika verseny
2012. május 17.

csoportképre. A zsûri úgy vélte, hogy
ez volt a legjobb év.
Nagy Laura és Stampfel Viktor

Kunterbunt Fest 2012

A generációk közötti
szolidaritás jegyében
Igen, nehéz téma. Sokan úgy gondolhatják, hogy túl nagy falat a tizenéves
gyerekek számára…

egy hosszú hétvégére, nyugdíjas
kedvezménnyel!
– Keresd meg, hol lehet a legolcsóbban pedál nélküli biciklit venni a kisöcsédnek!
– Készíts plakátot a „Nagyszülõ–unoka Informatika verseny” címmel!
És így tovább.
A gyerekek nagyon élvezték a versenyt. Sok érdekes megoldás született. No és izgalmasabb is a találkozó, ha tétje is van.
A verseny végeredménye:
I.
II.
III.
IV.

Viszont a találkozó résztvevõi remekül átlátták a kérdést és jobbnál jobb
bemutatókat készítettek a témában.
Volt, aki az idõsek és fiatalok közötti
kapcsolatot boncolgatta, más a kamaszok és a kisgyerekek viszonyát említette és volt az állatvilágból vett példa is. Mindenki a saját szemszögébõl
közelítette meg a fontos területet, és
a saját eszközeivel jelenítette meg.
(prezentáció, film, egyéb). Így egy átfogó képet kaphattunk arról, hogy a
kamaszok mit gondolnak a szolidaritásról és a toleranciáról.
A találkozó másik felében egy kis versenyre került sor. A szokásos technikákkal (szövegszerkesztés, netes keresés, plakátkészítés), de az aktuális
témában mérték össze a tudásukat a
versenyzõk.
Egy-két példa a feladatokra:
– Foglalj szállást a nagyszüleidnek

Dunaharaszti Hírek – június

V.

Hunyadi János Általános Iskola csapata
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola csapata
Baktay Ervin Gimnázium 8.
osztályos csapata
Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata
Baktay Ervin Gimnázium 7.
osztályos csapata

Második alkalommal rendeztük meg
hagyományteremtõ német gáladélutánunkat, melyen tanulóink kis ízelítõt adtak szüleiknek, nagyszüleiknek
azokból a mondókákból, versekbõl,
dalokból és mesékbõl, melyeket német óráinkon sajátítottak el.
Elsõként az 5. b osztály tanulói emlékeztek dalokkal, versekkel a németek
magyarországi letelepedésére. Õket
követték a legkisebbek. Az elsõsök
már csak heti két órában tanulják a
német nyelvet, de mégis ügyesen, lelkesen adták elõ dalokból, versikékbõl
álló mûsorukat.
A második, harmadik és negyedik
osztályosok is szorgalmasan, szívvellélekkel készültek erre az elõadásra.
Örömmel vettük a szülõk érdeklõdését, reméljük kellemesen töltötték velünk ezt a délutánt és jövõre újra megtisztelnek figyelmükkel.
Felkészítõ tanárok voltak: Komáromi
Katalin és Zsédel Andrea, a dekorációt az 5. b osztályosok, valamint
Vargáné Hunya Katalin készítette.
Köszönjük munkájukat!
Zsédel Andrea
munkaközösség-vezetõ

Jövõre is várnak szeretettel minden vállalkozó kedvû versenyzõt a szervezõk:
Nagy Ágnes
reál munkaközösség-vezetõ

Pedagógus kirándulás

Ekéné Abuczki Marianna
informatika tanár

Kedvenc kísérleteim
Április 12-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 10. alkalommal rendezte meg a hagyománnyá vált „Kedvenc
kísérleteim” címû bemutatót. A négy
iskola közül a taksonyi Taksony Vezér
Általános Iskola diákjai elõször vettek részt a bemutatón.
Minden iskolát hat diák képviselt. Sok
érdekes és látványos kísérleteket láthattunk. A zsûri négy kategóriában értékelt: a leglátványosabb, a legérdekesebb, a legjobb magyarázat és a
legjobb elõadás. Ezekben mérték
össze erejüket a diákok.
Kinti kísérleteket is láthattunk pl.: alkoholos rakéta, illetve ágyú. A bemutatók végén a zsûri kihirdette az eredményt. Kiosztotta az emléklapokat és
ajándékokat, majd összeálltunk egy

Gyönyörû, napfényes idõben indultunk útnak Vácrátótra és Vácra.
Igazán ideálisnak mondható a két település távolsága, így nem kényszerültünk hosszú buszozásra.
Rég nem járt már a tantestületünk a
vácrátóti arborétumban. Kellemes sétát tettünk a 27 hektáron elterülõ soksok nyíló, omló-bomló növény közt,
hisz pünkösd hava virágnyílásban a
leggazdagabb hónap.
Megcsodáltuk a pálmaházat és a kaktuszgyûjteményt is.
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A pihentetõ séta után folytattuk utunkat Vácra. A történelmi levegõjû, gyönyörûen felújított kisváros a Duna bal
partján terül el.

Vác a barokk egyik gyöngyszeme, ezt
igazolja a 2006-ban elkészült Fõtér
jellegzetes épületeivel, szobraival,
templomaival.
Megtekintettük a Konstantin téren található Székesegyházat, a Püspöki
Palotát, majd a Fõtér Dominikánus
templomát, a Memento Mori kiállítást,
a díszes Szentháromság-oszlopot.
Fakultatív jelleggel ismerkedtünk az
Egyházmegyei Gyûjteménnyel, a Bormúzeummal, megnézhettük az ország egyetlen diadalkapuját, és kiadós sétát tehettünk a csodás Duna
partján.
Nagy tetszést aratott a váci Mosolytár, mely az ország egyetlen szatíra
és karikatúra gyûjteménye.
Sajdik Ferenc Munkácsy-díjas grafikusmûvész gyûjteményes kiállítása
mindenkinek nagyon tetszett.
A sok-sok információ és ismertetõ
után mindenki úgy érezte megérdemli a kávét, sütit, fagyit.
Jó hangulatú, szép napot töltöttünk
együtt.
Zimmermann Anna

Jövõre ugyanígy!
Májusban, a hosszú hétvége után 2án és 3-án ismét megmozdult a suli.
Elérkezett a papírgyûjtés napja. Izgulhattak a diákok, hiszen a papír idei átvételi ára nagyon magas volt. Sok
pénzt lehetett hozzátenni az év végi
kiránduláshoz. Két napon keresztül
folyamatosan töltöttük a konténereket.
Meg is lett a sok munka eredménye.
14

Több mint 28 tonna papírral birkóztunk meg. Ebben a hatalmas munkában ismét kivették részüket a szülõk
is. Végig ott voltak a pakolásnál, segítve a gyerekek munkáját.
És mi a jutalom?
Három osztály részesült 100 000 Ftnál is nagyobb támogatásban, de a
többi osztály is örülhetett a kisebb-nagyobb összegeknek.
Mi felnõttek pedig ugyancsak nem panaszkodhattunk. A szülõi közösség
gondoskodott arról, hogy ne haljunk
se éhen, se szomjan. Külön köszönöm Farkas Áginak az almás pitét.
Olyan finomat még sose ettem…
Szeretném a diákok nevében köszönetem kifejezni azoknak a szülõknek,
akik a konténernél segédkeztek.
Név szerint: Doboróczky Gábor, Krasnyánszky Gyöngyi, Stampfel Andi,
Farkas Dezsõ, Kaposi Gábor, Nádas
Gábor, Gál József, Ördög Richárd,
Füzesi apuka, Ponczok anyuka, Kocsis apuka.
Kiemelném SZMK elnökünket, Farkas
Ágnest, aki a szülõket beszervezte,
és a büférõl gondoskodott.
Ne felejtsék el Kedves Olvasók, hogy
az õszi gyûjtés már megkezdõdött.
Kérjük, tegyék félre, raktározzák el
számunkra a feleslegessé vált újságjaikat, papírjaikat, mert a nyár végén
a srácok a talicskákkal ismét útra kelnek.
Farkas Katalin
DSN

Kompetencia alapú
német verseny
Szigetcsép, 2012
Március 2-án másodszor vettünk
részt a Szigetcsépen rendezett nyelvi versenyen, amelynek ezúttal is
nagy sikere volt a térség iskolái között: 8 iskolából 130 tanuló nevezett
a rendezvényre.
A nevezés feltétele egy kisregény elolvasása és egyéni feldolgozása volt.
Iskolánk 5. b osztályából Szakács Adrienn, Szabó Kincsõ, Hutvágner Gergely és Weinber Péter vállalkozott a
nemes feladatra.
A kötelezõ olvasmány 5-6. évfolyamon Inge Meyer-Dietrich: Und das
nennt ihr Mut? címû mûve volt. Ezt olvasták el a gyerekek és egy bírósági
tárgyalás keretében feldolgozták a
mû tartalmát, majd el is játszották. A
filmre vett anyagot küldtük el a rendezõknek.
Ezután következett még a tényleges
verseny, ahol csapatunk 10 csapat
közül (hatodikos tanulók között!) az
elõkelõ 3. helyezést érte el.
Gratulálunk!

Matek-Logi találkozó – 2012
2012. április 18-án, szerdán megrendezésre került iskolánkban az 5-6.
osztályosok Matek-Logi találkozója.
Mindhárom dunaharaszti általános iskolából érkezett egy-egy hatfõs csapat. Az iskolák elõzõleg egyenként
összeállítottak egy feladatsort, amelyet ugyanazon iskola tanulói nem
oldhattak meg. Amikor mindegyik
csapat elkészült az általa húzott feladattal, akkor egy-egy tanuló kiment a
táblához és elmagyarázta, hogy azt
hogyan oldották meg. Mivel kaptunk
elegendõ idõt, minden csapat kiválóan teljesített. Az agytorna mellé szörp
és szendvics is járt. Jutalmunk egy
szép füzet, egy toll és egy finom csoki volt. Szeretném mindannyiunk nevében megköszönni a felkészítõ tanárok munkáját, valamint Bordásné
Nyáry Niki és Lugmayer Marianna tanár néniknek a verseny megszervezését. Gondolkodtató, érdekes és izgalmas élmény volt.
Szabó Kincsõ
5. b osztályos tanuló

Tavaszi atlétika többpróba
verseny
Május 09-én Kiskunlacházán voltunk
a Ráckevei körzet területi atlétika versenyén. Az áprilisig elhúzódó „tél” miatt nem sokat tudtunk kint edzeni az
udvaron. Ennek ellenére tanulóink
szépen szerepeltek.
Az eredmények a következõk:
II. korcsoport lányok 3., fiúk 2.
III. korcsoport lányok 2., fiúk 1.
IV. korcsoport lányok 2., fiúk 1. és 2.
(két csapat volt)
helyezést értek el.
Egyéni összetettben a 6. osztályos
Borza Gergõ I., a 8. osztályosok közül Simon-Balla István I., Boros Márk
II., Nagy Martin III. helyezést értek el.
A gyerekek kedvét elvette, hogy sem
érmet, sem oklevelet nem kaptak.
Az elsõ helyen végzõk továbbjutottak
a Pest megyei Diákolimpiára. Így a III.
korcsoport fiúi Albertirsán VIII. helyet
szerezték meg.
Csapattagok: Bakó Martin, Borza
Gergõ, Szántó Jordán, Schmidt Olivér, Csõgör Alen, Gyovai Roland.
A „nagyfiúk”, azaz a nyolcadikosok
majd ezután versenyeznek még tovább. Csapattagok: Simon-Balla István, Boros Márk, Nagy Martin, Nemes Zsigmond, Boldog Balázs, Szûcs
Benett.
Remélem további szép sikerekrõl
számolhatok be!

Komáromi Katalin
nyelvtanár
ujsag@dunaharaszti.hu
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Kovácsné Tarr Kornélia
testnevelõ
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei

A II. Hunyadi Gála
„Ha csak teheted, élj mindig úgy, hogy az
emberi szellem kristályba fagyott remekmûveinek egyikét mindennap megszemléld, s ha csak néhány pillanatra is!” – írja Márai Sándor Füves könyvében a remekmûvekrõl. Az iskola az a hely, ahol az
ember megismerheti az irodalom, a zene,
a festészet és más mûvészeti ágak remekmûveit. De az iskola az a hely is, ahol
kipróbálhatja magát, képes-e ezeket a remekmûveket megszólaltatni, képes-e maga is (ha mégoly parányit is) remekmûvet
alkotni.
Az elmúlt tanévben felvetõdött az ötlet,
hogy tartsunk májusban Ki mit tud?-ot,
amelyre a diákok jelentkezhetnek bármilyen produkcióval, amit színpadon be lehet mutatni. Aztán arra gondoltunk, hogy
ne versenyt rendezzünk, hanem inkább
bemutatót azokból a mûvekbõl, elõadásokból, amelyeket a diákok az év folyamán létrehoztak. Így született az I. Hunyadi Gála. A kétórás mûsorban sok tehetséges tanuló kapott lehetõséget a bemutatkozásra. A gála legnagyobb felfedezettje
Végsõ Vivien, nyolcadik osztályos diákunk
volt, akirõl kiderült, hogy gyönyörû énekhangja van.
E program sikerén felbuzdulva az idei tanévben is megrendeztük a Hunyadi Gálát,
immár a másodikat. A szereplõk három kategóriában nevezhettek: ének-zene, versés prózamondás, illetve tánc, színpadi elõ-
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adás, sport kategóriákban. A programot huszonhét színvonalas mûsorszám alkotta.
A vers- és prózamondás kategória résztvevõi, Dankó Dániel (1. a), Ficsór Anna
(1. b), Szokolics Sára Rebeka (1. b),
Reichert Viktória (1. c), Nemes Réka (1. c),
Hoffer Beáta (2. a), Kenéz Diána (2. c), Harangi Fanni (4. a), Fülöp Nóra (4. b), Apró
János (6. c) a magyar népmesék és a magyar gyermekversek közül adtak elõ egyetegyet. Goda Levente és Ladányi Lilla (6. c)
angol, illetve német nyelven mondott verset, mesét. Lenger Nóra Emese (6. c) saját írását olvasta fel. A diákok felkészülését
segítették: Kaltenecker Antalné, Drahosné
Akócsi Ancilla, Némethné Csobolyó Éva,
Ádám Luca, Fábryné Tádics Mária,
Zimberné Kmetty Ilona, Kurcsics Mária,
Fogarasiné Markstein Beáta, Lénártné Németh Mónika, Kovácsné Mester Ágnes.
Az ének-zene kategória szereplõinek
többsége a dunaharaszti zeneiskolában tanul hangszeres zenét, illetve éneket. Színvonalas mûsorszámokat hallhatott tõlük is
a közönség. A kategória résztvevõi voltak:
Hégely Titusz (4. a) zongora, Ficsór Gyõzõ
(5. c) trombita, Horváth Petra (5. c) ének,
Korbeli Enikõ és Tuboly Alexandra (6. a)
ének, Landsmann Petra (6. c) harmonika,
Ficsór Réka (7. c) hegedû, Kõszegi Enikõ
(7. c) fuvola, Korbeli Ferenc (8. c) vadászkürt. A gyerekek felkészítését a zeneiskola
tanárai, Kanizsár Noémi, Hertlein Ferenc,
Márton Ágnes, Ágnecz Katalin, Mátyás Olga, Karmanóczki Attila végezték. Az elõ-

adáson Nickerl Ákos kísérte a fellépõket.
Köszönjük a munkájukat. A 4. b osztály
kedvenc népdalaiból nyújtott át egy csokrot a hallgatóságnak, Ficsórné Szántó Szilvia vezetésével.
A tánc, színpadi elõadás, sport kategóriában lépett színpadra a Summer Dance
csoport (Géczi Róbert 2. a, Kreisz Anett és
Kreisz Gréta 5. a, Géczi Tamás 5. b) és
Csörsz Petra (4. a), akik saját koreográfiájukat adták elõ modern zenére. Kovács Valentinától (5. c) ritmikus gimnasztika bemutatót láthattunk. Felkészítõi Puskás Andrea
és Alföldi Violetta a Sziget DSE edzõi. Az
1. a osztály tanulói Kiss Mariann Virág vezetésével nemzetiségi német táncokat hoztak a gálára. Február óta tanulnak nemzetiségi német táncot az iskolában, s a tanult
táncaikat mutatták be. Az iskolai mazsorett
szakkör szeptember óta mûködik ismét iskolánkban. A mûsorban a 3-4. évfolyamok
csoportja lépett föl. A koreográfiát Gallaszné Lada Noéminek köszönhetjük.
A mûsor egy meglepetés számmal zárult.
A tantestület énekkara Ficsórné Szántó
Szilvia vezetésével adta elõ A zene az kell
címû dalt.
A gála közönsége számára Nyári A. Ildikó
állított össze kiállítást a gyerekek pályázatokra készült rajzaiból.
Rendezvényünk sikeréhez hozzájárult,
hogy voltak támogatóink. A Dunaharaszti
Városi Önkormányzat Oktatási, Mûvelõdési
és Sportbizottsága által kiírt pályázaton ötvenezer forintot nyertünk. A Ruff Pékség a
büféhez biztosított alapanyagokat. A Kisduna TV stábja interjút készített a szervezõkkel. Minden fellépõ kapott ajándékba egy
fából készült medált a gála emblémájával,
melyek elkészítéséhez az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete, valamint Molnár Zsanett,
Nyári A. Ildikó és Korbeli Ferencné kollegáink nyújtottak segítséget. Köszönjük mindnyájuk támogatását, munkáját!
Nagyon örültünk neki, hogy a tavalyinál
több szülõ tisztelte meg nézõként rendezvényünket. Szeretnénk a gála hagyományát a következõ években is tovább folytatni, hogy tehetséges diákjainkat minél többen megismerjék.
Végül köszönjük az intézmény összes dolgozójának, hogy munkájával hozzájárult a
II. Hunyadi Gála megvalósításához.
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Kovácsné Mester Ágnes
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
A 19. Országos ifjúsági
sajtófesztiválon jártunk
Iskolánk diákújságja és diákrádiója évek
óta tagja a Diákújságírók Országos Egyesületének (DUE). 2012. május 11-én lehetõségünk nyílt részt venni az általuk szervezett Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon
a Millenáris Parkban. Csapatunkat diákrádiósok és diákújságírók – Priskin Zita, Levente Zsófia, Rapcsok Alexandra Viktória,
Molnár Zita, Pichler Enikõ, Timár Barnabás, Szaló Renáta, Kovács Karina,
Szaniszló Roland – alkották Csegeiné Kovács Erzsébet és Licsájer-Kozma Edit pedagógusok vezetésével.
Az egész napos sûrû, érdekes programot
kicsi és nagy diák, felnõtt egyaránt élvezte. Reggel 10 órakor a Noalibi együttes
koncertje után Szalai Annamária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
és Kecskés István, a DUE Médiahálózat
elnöke köszöntötte a látogatókat. Kihirdették az egész napos színes programot, ami
négy helyszínen folyt egyidõben.

A színpadon a díjátadók után megnéztük
a Magyar Televízió Maradj talpon! címû
vetélkedõjének DUE-s különkiadását
Gundel Takács Gábor játékmester irányításával. Szalai Annamária diákújságírókkal mérte össze tudását a mûsor díszletei
között készült felvételen. Eközben a színpad mellett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban NMHH)
programjain vehettünk részt. Ingyen
internetezhettünk, és tesztet töltöttünk ki a
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televíziózási szokásokról. Sokat megtudhattunk arról, hogy miért és
mi alapján csoportosítják
a tévémûsorokat korhatár szerint. Ügyesek voltunk és pendrive-ot,
egérpadot, bögrét, fajátékot nyertünk. Ugyanitt
fórumot tartott „Netezz
biztonságosan – Internet
Hotline” címmel dr. Németh Gábor, az NMHH
munkatársa, Dr. Szabó
Henrik, rendõr alezredes, Kozák Zsuzsanna,
médiapedagógus és Ördög Nóra, mûsorvezetõ.
Megtudhattuk, hogy az Internet Hotline
csapatának munkatársai hogyan segíthetnek például akkor, ha közösségi oldalra
feltöltött fotóinkat egy olyan honlapon látjuk viszont, ahol a legkevésbé szeretnénk.
Ha hasonló problémánk van, csak jeleznünk kell a www.internethotline.hu oldalon
vagy a 06-1-202-5010-es telefonszámon.
Természetesen autogramot kértünk az
RTL Klub két mûsorvezetõjétõl, Ördög Nórától és Mádai Vivientõl.
Késõbb Katus Attila életmód-szakértõt és
Horváth Gergely mûsorvezetõt is kérdezhettünk a helyes tévézési szokásokról.
Délután az NMHH támogatásának köszönhetõen közönségtalálkozó vendége
volt Mátyássy Áron filmrendezõ, Levente
Péter színész, rendezõ, tanár mellett
Andy G. Vajna hollywoodi producer és a
filmipar megújításáért is felelõs kormánybiztos. „Gyere a moziba be…” címmel a
filmszínház jövõjérõl beszélgettek a hallgatósággal. Külön élmény volt nekünk,
idõsebbeknek, hogy válthattunk néhány
szót Levente Péterrel az „Égbõl pottyant
mesék” fõszereplõjével. Még ennyi idõ
után is megmaradt a kedves hangja, vicces stílusa, közvetlensége. Szívesen beszélgetett mindenkivel, fotózkodott a gyerekekkel.
A DUE Pódiumon a Megasztárból ismert
Kállay-Saunders András és az X-Faktor
sztárja, Baricz Gergõ beszélgetett a rajongókkal, sõt utóbbi koncertet is adott a Sajtófesztiválon. Sajnos, csak néhány szám
erejéig
hallgathattuk,
mert indulnunk kellett.
Megtudhattuk tõle, hogy
mindenképp egyéni hangú zenéjével szeretné elkápráztatni a közönségét, és lemezén is ilyen
dalok szerepelnek majd.
Ugyanitt a londoni olimpia apropóján két sportriporter, Mohay Bence és
Lantos Gábor osztotta
meg a közönséggel
szakmája kulisszatitkait.
A Millenáris Fogadó padlásán Lakatos Levente
író váltott gondolatokat
ifjú olvasóival, Vastag
Csaba énekes pedig ifjú

rajongóival, aki sajnos nagyon sietett egy
másik fellépésre, és csak rövid ideig élvezhettük a társaságát. Örömet szerzett a
gyerekeknek közvetlenségével és megsimogatta egyikük fejét.
A Pataki Zita, az RTL Klub idõjárás jelentõje, Dj. Smash és Herczeg Zsolt (DUEtag) által vezetett, tombolasorsolással színesített fesztiválon felléptek a Dirty
Dancers Company, a Dance-Up és a BSchool táncosai, valamint a Kozmosz
együttes. Tombolát húzhatott a színpadon
Priskin Zita, Levente Zsófia. Két tanulónk
egyéves ingyenes hozzáférést nyert a legújabb vírusirtó programhoz.
A DUE Pódiumon bárki extra kedvezménnyel beléphetett az egyesületbe,
megvásárolhatta szakkönyveiket, és megismerkedhetett a nyári Médiatábor csoportvezetõivel.
Mindig hosszú sor állt a Telenor és a
Huawei standja elõtt, ahol a legújabb
okostelefonokat próbálhattuk ki. Az Északi Támpont Egyesület egész nap
drogprevenciós programmal várta az érdeklõdõket, a Magyar Evezõs Szövetség
standjánál versenyeztek a gyerekek az
ergométereken. Molnár Zita nagyon ügyesen és tele energiával többször is megpróbálta legyõzni társait.
Az Uniceftõl a gyermekjogokról kaptunk
bõvebb felvilágosítást, a British Counciltõl
pedig a nemzetközi nyelvvizsgáról, ahol
ceruzát és cukrot is nyerhettek a bátor és
ügyes kérdezõk. A Diákhitel Központtól a
megújult diákhitelrõl tájékoztattak, és egy
ajándék napszemüveget, valamint fényvisszaverõ karszalagot is adtak.
A Richter Gedeon standjánál a cég társadalmi szerepvállalásáról, történetérõl és
az általa alapított díjakról tölthettünk ki
tesztet. Hibátlan megoldásunkért tollat,
fényvisszaverõ karszalagot és jegyzetfüzetet kaptunk ajándékba.
Bár a programok négy órakor még nem
értek véget, sajnos indulnunk kellett. Rengeteg ajándékkal, nyereménnyel és fõképp csodálatos tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza. A diákok még napokig mesélték társaiknak, szüleiknek, tanáraiknak élményeiket. Reméljük, hogy jövõre is el tudunk jutni erre a rangos eseményre.
Licsájer-Kozma Edit
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NB III-as felnõtt csapatunk eredményei
25. forduló Tököl VSK–Dunaharaszti MTK 1-2
A Pest megyei rangadón az elsõ játékrészben kétgólos elõnyre tettünk szert, hiszen
elõbb Mészáros Dániel, majd Patkó György is a kapuba talált. A második félidõben
ugyan szépített a Tököl, de egyenlíteni nem tudott, így 2-1-re nyertünk.
26. forduló Dunaharaszti MTK–Tápiószecsõ FC 2-0
A Tápiószecsõ ellen sokáig döntetlenre álltunk, ám a szünet elõtt Lázár Szabolcs
révén vezetéshez jutottunk. Fordulás után Dobesch Bálint is a kapuba talált, ezzel
pedig 2-0-ra gyõztünk.
27. forduló Üllõ SE–Dunaharaszti MTK 1-3
Az Üllõ korán gólt lõtt nekünk, azonban Patkó György elõbb egyenlített, majd
Dobesch Bálint fejesével már 2-1 volt ide. A kegyelemdöfést Mészáros Dániel adta
meg, aki a 61. percben alakította ki a 3-1-gyes végeredményt.
28. forduló Dunaharaszti MTK–Kecskeméti TE II 2-0
A kecskeméti fiatalokkal szoros, izgalmas csatát vívtunk, de a rutin ismét mellettünk
volt, így a második félidõben taktikus játékunknak köszönhetõen felõröltük
vendégeinket és Mészáros Dániel, valamint Patkó György góljával 2-0-ra nyertünk,
ezzel pedig továbbra is versenyben vagyunk az elsõ helyért vívott harcban.
A DMTK II eredményei:
22. forduló Tápióság–DMTK II 0-2 (Gólszerzõk: Seres, Röszler)
23. forduló DMTK II–Dunavarsány 0-2
24. forduló Inárcs–DMTK II 0-7 (Gólszerzõk: Gajdi 3, Szemán 2, Kis L. 2)
A DMTK U19 eredményei:
23. forduló FC Hatvan–Dunaharaszti MTK 5-0
22. forduló Dunaharaszti MTK–RKSK 3-2 (Gólszerzõk: Papp G. 2, Farkas T.)
24. forduló Dunaharaszti MTK–Üllõ SE 4-2 (Gólszerzõk: Bajzáth, Nemes, Faragó,
Kardos)
25. forduló FC Dabas–Dunaharaszti MTK 3-1 (Gólszerzõ: Lugosi)
26. forduló Dunaharaszti MTK–Diósdi TC 8-1 (Gólszerzõk: Nemes 2, Lugosi 2,
Bajzáth 2, Kiss D., Faragó)
A DMTK a 6. helyen végzett az NB II Közép-Keleti csoportjában. A csapat mérlege:
26 mérkõzésen, 11 gyõzelem, 2 döntetlen, 13 vereség.
A DMTK U17 eredményei:
23. forduló FC Hatvan–Dunaharaszti MTK 5-0
22. forduló Dunaharaszti MTK–RKSK 0-3
24. forduló Dunaharaszti MTK–Üllõ 2-3 (Gólszerzõk: Frankovics, Erdélyi R.)
25. forduló Dabas–Dunaharaszti MTK 1-3 (Gólszerzõk: Jenei 2, Erdélyi R.)
26. forduló Dunaharaszti MTK–Diósdi TC 0-8
A DMTK a 11. helyen végzett az NB II Közép-Keleti csoportjában. A csapat mérlege:
26 mérkõzésen, 5 gyõzelem, 5 döntetlen, 16 vereség.

2012. májusi újszülöttek
Bálint Katalin
Erdei Petra
Hamburger Amina
Herr Liza
Horváth Koós Gabriella
Kaizer Martin
Kerekes Gergõ Zétény
Kertész Szabina
Lele Lola
Madocsai Adrienn
Molnár Fruzsina
Nnorom Alex
Papp Kamilla
Pletenyik Anna
Reketes Csenge Emma
Szaszák Léna
Türke-Lucska Szandra
Varga Marcell
Varga Viktória Lívia

05. 29.
05. 03.
05. 29.
05. 06.
05. 01.
05. 15.
05. 31.
05. 29.
05. 09.
05. 25.
05. 07.
05. 15.
05. 03.
05. 23.
05. 13.
05. 09.
05. 06.
05. 17.
05. 07.

Áprilisi módosítás:
Rafael Csaba Dominik

04. 06.

A DMTK U15 eredményei:
21. forduló Dunaharaszti MTK–Maglód 5-2 (Gólszerzõk: Pataki 2, Milcsevics 2,
Vitányi)
23. forduló Dunaharaszti MTK–Régió SC 1-0 (Gólszerzõ: Milcsevics)
24. forduló Ráckeve–Dunaharaszti MTK 3-0
16. forduló Szigetújfalu–Dunaharaszti MTK 4-12 (Gólszerzõk: Pataki 6, Jenei 3,
Vitányi 2, Balogh A.)
25. forduló Dunaharaszti MTK–Szigetújfalu 12- 2 (Gólszerzõk: Milcsevics 4, Pataki 4,
Spaczér, Jenei, Erdélyi, Raj)
26. forduló Dabas-Gyón–Dunaharaszti MTK 4-1 (Gólszerzõk: Pataki)
27. forduló Dunaharaszti MTK–Gyál 0-0
A DMTK a 4. helyen végzett az Üllõi U15-ös bajnokságban. A csapat mérlege: 24
mérkõzésen, 12 gyõzelem, 2 döntetlen, 10 vereség.
A DMTK U13 eredményei:
12. forduló Dunaharaszti MTK–Dunavarsány 2-1 (Gólszerzõk: Botka (öngól),
Egyed)
13. forduló Dunaharaszti MTK–Délegyháza 3-0 (játék nélkül)
14. forduló Szigetszentmiklós–Dunaharaszti MTK 0-1 (Gólszerzõ: Egyed)
15. forduló Dunaharaszti MTK–Kiskunlacháza 3-0 (Gólszerzõk: Vitányi 2, Hujder)
16. forduló Ráckeve–Dunaharaszti MTK 3-0
17. forduló Dunaharaszti MTK–Taksony 2-2 (Gólszerzõk: Kecskés, Dankó)
18. forduló Alsónémedi–Dunaharaszti MTK 0-3 (Gólszerzõ: Vitányi 2, Egyed)
A DMTK az 1. HELYEN VÉGZETT az Ócsai Körzet U13-as bajnokságában. A csapat
mérlege: 16 mérkõzésen, 12 gyõzelem, 1döntetlen, 3 vereség.
Csapó László

Dunaharaszti Hírek – június

Asztalitenisz
Veretlenül BAJNOK a DMTK I. csapata a Pest megye „B” déli csoportjában!
Második csapatunk a 10. helyet szerezte meg (info: MOATSZ Régió Közép-Magyarország).
A Kis–Sós–Kasler–Török A. összetételû csapat nem „talált” legyõzõre. A következõ bajnoki évadban (szeptembertõl) a MEGYE „A”-ban, erõsebb mezõnyben fogunk szerepelni. Sportágunkban itt már (sok az élvonalat is
megjárt) 10–20 éve játszókkal mérkõzhetünk.
Saját nevelésû versenyzõink méltó
szereplésével szeretnénk ünnepelni a
TIZEDIK évünket. Számítunk rá és köszönjük a DMTK, a város, az iskola
támogatását. Köszönjük a minket támogatók
segítségét,
részvételét,
sportbarátságát!
Csík Miklós
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A földsugárzás hatásai
Nem csak negatív, hanem gyógyító hatása
is lehet!

Amíg a földsugárzások hosszú idõtartamú
hatásai az egészségre negatív hatással vannak, addig egyes földsugárzások rövid ideig tartó hatása segítséget adhat a szervezet
energetikai egyensúlyának helyreállításában, rezgéseit felhasználhatjuk közérzetünk, egészségünk javítására.
Aurafotók
A földsugárzás hatása az aurán is megfigyelhetõ.
Az elsõ kép a teszt, a második kép mutatja az aura változását a földsugárzás hatására.

Gyógyító erõ is – kerttervezéssel
Egyes pozitív polaritású földsugárzások
aktivizálják az ember energetikai rendszerét, a fáradt, legyengült, beteg embert energiával töltik fel. A Szt. György sugárzás
sávjai pozitív polaritású sugárzások, melyekben rövid ideig való tartózkodás segít
a lemerült energetikai rendszerrel rendelkezõknek feltöltõdni, energetikai rendszerüket egyensúlyba hozni. Nagyon sokidejû
tartózkodás – például rendszeresen történõ
ott alvás esetén (hónapok vagy akár több
hét is elég) – már kibillentik az embert az
energetikai egyensúlyi állapotából. Ilyen
Szt. György sugárzásba építik a keresztény
templomok fõhajóját is. Továbbá bizonyos
földsugárzások környezetében olyan speciális, rezgéssel, frekvenciával rendelkezõ
területek vannak, amik jótékony hatással
vannak az emberek energetikai rendszerére. Ilyen területeken vannak a szentkutak,
szentforrások, csodatevõhelyek. Ezek speciális rezgéssel rendelkezõ semleges polaritású területek, nem túl sûrûn fordulnak
elõ. De ezeknek a helyeknek a figyelembe
vétele egy új lehetõséget jelent a kert, a
park használatában. Már nem csak esztétikai élmény lehet a zöldfelület, hanem egyben segít harmonizálni, javítani az energe-

tikai rendszerét, egészségét a benne tartózkodóknak. Tudatos növényválasztással az
ilyen energiával rendelkezõ helyek hatását
erõsíteni, fokozni lehet, ugyanis a növények is különbözõ polaritású bioenergetikai mezõvel, aurával rendelkeznek. A növények és a föld energiái összekapcsolódnak, hatásuk így intenzívebb, tartósabb
lesz. Így egy kerten vagy parkon belül lehet kialakítani feltöltõdésre, energetizálásra és/vagy feszültség levezetésre, megnyugtatásra alkalmas helyeket is, sõt akár
gyógyító területet is megjelölhetünk. Ehhez az szükséges, hogy a kerttervezõ, kertépítõ és a radiesztéta együtt dolgozzanak a
kert tervezése és kialakítása során.
Annak ellenére, hogy a földsugárzás az
élõvilág sugárterhelésének a 61%-át adja,
az emberek körében meglehetõsen ismeretlen. Pedig a földi élet sugárzási térben
fejlõdött ki és fejlõdik ma is tovább. Földgolyónk szüntelenül bocsát ki kisebb-nagyobb intenzitású különféle sugárzásokat,
rezgéseket, amelyek hatással vannak az
élõlények mûködésére is. Az ilyen földsugárzásokban történõ huzamosabb tartózkodás hatására az ember bioenergetikai szintje megváltozik, az egészséges ember megbetegedhet, a beteg ember pedig nem, vagy
csak sokkal lassabban gyógyulhat meg addig, amíg ilyen helyen tartózkodik. A különbözõ kezelések, gyógyszerek, homeopatikus készítmények hatását, eredményességét befolyásolja a szervezet energetikai rendszerére ható földsugárzás.
Tapasztalatok alapján az egészséget befolyásoló leggyakoribb földsugárzások a következõk: geológiai törésvonal sugárzás
(földmozgási hasadékok sugárzása); vízérsugárzás (földalatti vízfolyások, átszivárgások kisugárzása); Hartmann sugárzás (a
Föld mágneses kisugárzása); Curry sugárzás (szintén a Föld mágneses kisugárzása);
Szent György és Ley sugárzások (szintén
a Föld mágneses kisugárzása).
A védekezés lehetõségei a káros sugárzástól mentes hely kijelölése, vagy a tartózkodási hely, elsõsorban a fekhely tértechnológiai árnyékolókkal történõ mentesítése.
Ez különösen a fekvõhelyeknél nagyon
fontos, vagy az ülõmunkát folytatóknál,
akik naponta több órát tartózkodnak
ugyanazon a helyen.
A régmúltból átvett, hagyományokból ismert eszközök (gesztenye, szalma, gyapjútakaró, rézgyûrû, alufólia, tükör stb.) relatív hatékonyságúak, legfeljebb átmeneti
segítséget nyújthatnak, gyakran ellenõrizendõk és cserélendõk.
A radiesztéziai szakterületen folytatott kutatások eredményeként a NATURA - tértechnológiai elven mûködõ - árnyékoló termékcsalád alkalmazásával idõkorlát nélkül
semlegesíteni lehet ezeket a földsugárzásokat, valamint a technikai berendezések
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által keltett mágneses sugárzásokat.
A földsugárzások közül a vízér sugárzást
a helyi talajszerkezet és vízrajz határozza
meg. Ez nagyon változatos, gyakorlatilag
bárhol elõfordulhat ahol a földbe szivárgó
víz vízzáró réteggel találkozik.
A törésvonal sugárzás a földkéreg mozgásának a következménye, bármikor kialakulhatnak újabb törésvonalak is, bárhol
elõfordulhatnak.
Az elektroszmog mindenhol meg található
ahol elektromos áram van. (Trafó állomások, nagyfeszültségû vezeték, számítógép,
mikrohullámú sütõ, háztartási gépek stb.)
A többi földsugárzás a Föld mágneses tevékenységének a velejárója. Ezeknél bizonyos törvényszerûségek vannak. A
Hartmann és Curry sugárzás kisméretû hálórendszert alkot, ezek minden lakásban
megtalálhatóak. A Szt. György és Ley sugárzások már nagy hálómérettel rendelkeznek. Régen ezeknek a hálóknak a sávjai pár km-re voltak egymástól, napjainkban sajnos sûrûsödik a háló szerkezete,
ezért sok helyen már pár száz vagy akár
pár tíz méterenként is megtalálhatóak.
A témáról bõvebben: www.gyogyitokert.hu
vagy fulopjan@btelnet.hu, tel.: +36209578109

2012. május hónapban
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Winkler József
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