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Dalturizmus – Olaszország

Ezen címen igényesen összegyûjtött híres olasz dalokból hallhatott válogatást a zenekedvelõ közönség 2012 decemberében a
József Attila Mûvelõdési Házban.
A „Négy Évszak” koncertsorozat már jó néhány éve igyekszik komolyzenei élményeket szerezni Dunaharaszti zenekedvelõ közönségének. A koncertsorozatnak egyik célja az ismeretterjesztés is. Ez alkalommal vetítéssel egybekötött elõadáson ismerkedhetett a publikum az olasz tájakkal, történelemmel és a világhírû olasz dallamokkal.
Az „I Bricconcello” kamaraegyüttes ambiciózus és reményteli terve, hogy Giuliano Di Giuseppe zeneszerzõvel együttmûködésben néhány fontos népzenei hagyományon és sokszínû költészeti indíttatáson keresztül mutassa be Olaszországot, a magyarországi közönségnek is.
Két kiemelkedõ földrajzi területet, Venetot és Campaniát, valamint
egy történelmi idõszakot, az olasz filmzenét a '30-as években célozza be ez az elõadás. Az ezt érintõ terv körvonalazásakor három „suite” született, melyek összefoglalják a „canto” dallamos bemutatásán keresztül kibontakozó olasz lélek történetét. Sajnos
több más fontos regionális hagyományról nem esett szó az elõadás során. Ez a fájdalmas döntés a nem sokkal több, mint egy
órás zenei elõadás idõkorlátainak tudható be. Az ismert dalok új
megfogalmazásban és nem hétköznapi hangszerelésben kerültek bemutatásra. Az együttes mostani felállása szerint tenort énekelt Laonardo De Lisi, csellón Pierluigi Ruggiero, gitáron Luca
Trabucchi, klarinéton Roberto Gander játszott. A magyar kapcsolatot ezzel a projekttel egy gyönyörû szerelmi történet erõsíti két
mûvész között. Az elõadás alatt ezt a történetet is megismerhette a közönség, Bodor Zsolt színmûvész elõadásban.
Az elõadással az együttes a világ szinte minden táján fellépett
már, osztatlan sikerrel. Ez Dunaharasztin sem maradt el.
A koncertekre a belépés idén is ingyenes volt, köszönhetõen
Dunaharaszti Város Önkormányzatának. Külön szeretnénk megköszönni dr. Szalay László polgármesternek a támogatást, aki a
kezdetektõl felkarolta a koncertsorozat ötletét. Köszönet illeti kiemelt támogatóinkat, akik az idei évben a Power Belt Kft. –
Knapp Tibor, az OTP Bank, a Kisduna Étterem és Panzió – Gyõri Attila, valamint a Városi Könyvtár és József Attila Mûvelõdési
Ház intézmény részérõl Táborosi Zoltánné igazgató és munkatársai voltak.

Remélhetõleg lesz még alkalmunk az immár hagyománnyá vált
igényes koncertsorozat folytatására. Szeretnénk továbbra is örömet szerezni Dunaharaszti zenekedvelõ közönségének.
Ignácz Laura
koncertszervezõ

Születésnapja alkalmából
köszöntöttük a 90 éves
Tóth Istvánné
Juci nénit,

és
Oberfrank András,
Bandi bácsit

Isten éltesse õket!
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2013. JANUÁR – A HÓNAP MÛVÉSZE
AMBRUS FERENC
festõmûvész

Hosszú évek, évtizedek óta Dunaharasztin élek. Sokan tudják rólam, hogy
nagyon szeretek festeni. 20 éves korom
óta foglalkozom képzõmûvészettel,
Pesterzsébeten a „Csili Képzõmûvész
Kör” tagja lettem, ahol nagyon sokat tanultam akkori mestereimtõl. Már a 70-es
évektõl számtalan képet festettem külföldi megrendelésre a Képcsarnok Vállalaton keresztül. Képeim eljutottak Ausztriába, Németországba és Kanadába is.
Életem során nagyon sok közös és önálló kiállításom is volt már, nem csak itt-
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hon, hanem külföldön is. Dunaharasztin
a Városi Könyvtár és a József Attila Mûvelõdési Ház 2002-ben mutatta be festményeimet. 1982-ben „Közmûvelõdésért” díszplakettel és miniszteri dicsérettel jutalmazták alkotómunkámat.
Példaképeim a nagy klasszikusok, közülük is elsõsorban Markó Károly, Mészöly
Géza és Lotz Károly. Nagyon vonzódom
a természeti képek felé, alföldi tájakat és
életképeket szeretek festeni. Csendéleteim közül a napraforgók és a pipacsok
a kedvenc témáim, de festettem már
sziklás hegyeket és az Alpok zuhatagos
vízeséseit is. Az évek során már portréfestéssel is próbálkoztam, nagy sikert
aratva.
Festményeimet január közepétõl egy hó-

napon keresztül mutatom be most
Dunaharaszti mûvészetkedvelõ közönségének a Városi Könyvtár Mini Galériájában. Szeretettel várom barátaimat, ismerõseimet a kiállítás megtekintésére.
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Dr. Diószegi György Antal

Dunaharaszti egyik utcájának névadója:
Agorasztó Tivadar (1870–1945) életútja

Agorasztó Tivadar 1870-1945 Pest vármegye
alispánja, 50 település avatta díszpolgárrá

Az utca névadója közigazgatási szakemberként dolgozott a XX. század elsõ felé-
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ben: Pest megyében és országosan is közismert személyiség volt. Érdekességként
fontos rögzíteni, hogy görög családból
származott: Magyarország és Görögország mindig is jelentõs mûvelõdési és gazdasági kapcsolatépítést folytatott, és a magyarországi görögök ebben igen fontos
szerepet vállaltak. Erre az értékteremtésre
kiváló példa az Agorasztó-család több tagjának életútja is, mely a hazaszeretet jegyében zajlott. Az Agorasztó-család elsõ
tagja, a görög kereskedõ Agorasztó
György (1743–1820) Pest-Budán telepedett le 1750 körül, majd 1786-ban polgárjogot nyert.
A Magyar Társadalom Lexikonja (Bp.,
1932. 9. o.) azt rögzítette, hogy Agorasztó Tivadar (Budapest, 1870–1945., Budapest) felsõházi tagként, vármegyei alispánként oly sikerrel végezte a munkáját,
hogy 50 község választotta meg a díszpolgárává.
A „Magyar Országgyûlési Almanach – Ötszáz magyar élet 1931–1936” címet viselõ kiadvány ekként emlékezett meg a személyérõl: Pest vármegyében „aljegyzõ,
majd fõjegyzõ volt és ebben a minõségében bebizonyította, hogy az ország egyik
legkitûnõbb közigazgatási szakembere”;
„a közigazgatás elméleti terén is jelentõs

munkát fejtett ki”, „1900-tól 1913-ig elõadója volt a budapesti községi közigazgatási tanfolyamnak”. „A Vármegyék és Városok Országos Mentõegyesületének
megszervezésében nagy szerepet vitt és
az 1926. évi alakuló közgyûlésen õ elnökölt.” Széleskörû társadalmi tevékenységet
fejtett ki.
Görög eredetérõl sem feledkezett meg:
Agorasztó Tivadar: egyrészt évtizedeken át
az V. kerületben a Petõfi téri görög egyházközség fõgondnoka volt; másrészt a
magyar-görög kulturális kapcsolatok fejlesztésében meghatározó „Hariseion Alapítvány” kuratóriumának tagjaként tevékenykedett (a másik két tag a mindenkori
magyar kultuszminiszter és a mindenkori
budapesti görög nagykövet volt).
A magyar-görög nemzetbarátság hasonlóan mély és évezredes, mint a magyar-lengyel nemzetbarátság, csak az elõbbi kevéssé köztudott. Nemzetbarátaink számát
gyarapítani igen fontos történelmi és diplomáciai feladat napjainkban is: a magyar
nemzet- és állameszme régi sikereinek
mindig is ez volt az alapja. A magyar-görög nemzetbarátsági érzületnek a hagyománya és a nemzetek Európáját fejlesztõ
közös európai jövõkép gondolata jegyében is lényegesek a fenti adalékok!
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
SPORTÉLET A KÕRÖSIBEN!

KITÜNTETÉS
A MEGYENAPON
2012. december 07-én Budapesten a Megyeháza dísztermében Megyenapi és
Sportkarácsonyi ünnepséget tartottak.
Az eseményen köszöntötték a XIV. NYÁRI
PARALIMPIAI, valamint a XXX. NYÁRI
OLIMPIAI JÁTÉKOKON résztvevõ, pontszerzõ Pest megyei sportolókat.
A MEGYENAP és a SPORTKARÁCSONY alkalmából a következõ díjak
átadására került sor:
PEST MEGYE DÍSZPOLGÁRA CÍM
PEST MEGYÉÉRT EMLÉKÉREM
KULTURÁLT TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET
DÍJ
PEST MEGYE ÉPÍTÉSZETI NÍVÓDÍJA
TUDOMÁNYOS DÍJ
NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ
PEST MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT DÍJ
PEST MEGYE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT
DÍJ
PEST MEGYE KATASZTRÓFAVÉDELMÉÉRT DÍJ
PEST MEGYE NÉPMÛVÉSZETÉÉRT DÍJ
FEKETE DIÓ DÍJ
PEST MEGYEI MÉDIADÍJ

Szokás szerint zajlik az élet a tornaterem
környékén az iskolánkban. Az utóbbi események közül a novemberben rendezett
házi kidobó versenyt emelném ki, amit két
részletben bonyolítottuk le, alsós és a felsõs osztályokat külön napon.

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTDÍJ
ÉV SPORTOLÓJA DÍJ
ÉV LEGJOBB CSAPATA DÍJ
ÉV EDZÕJE DÍJ
ÉV LEGERDMÉNYESEBB ÁLTALÁNOS
ISKOLÁJA
ÉV SZABADIDÕ ÉS SPORT SZERVEZETE DÍJ
A DUNAHARASZTI KÕRÖSI CSOMA
SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ
ELÕKELÕ III. HELYEZÉST ÉRTE EL a
2011/12-es tanév sporteredményei
alapján.
Köszönet a testnevelõ kollégáknak, a
gyerekeknek és fõként azoknak a tanulóinknak, akik nyolcadik osztályosként országos versenyeken dobogós
helyezéseket értek el a tavalyi tanévben!

Az idei alsós program minden várakozást
felülmúlt, ami a részvételi és a nézõi létszámokat illeti.
Szerencsére a legkisebbekét a csarnokban rendeztük, de így sem volt tökéletes,
hisz a hatalmas hangorkánban a szülõk
csak a szemükre hagyatkozhattak.

A gyerekek rendkívül élvezték a játékot,
mert szerintem nekik ez csupán játék,
nem a versengés a fõ szempont, bár az
én fülem még két napig csengett utána.
Decemberben a Mikulás tiszteletére kötél6

Kovácsné Tarr Kornélia
testnevelõ, igazgatóhelyettes

mászásban mérték össze erejüket és
gyorsaságukat az arra vállalkozók. A most
már hagyományosnak mondható verseny
kevésbé népszerû – érthetõ okokból – így
is több mint 50 diák jelentkezett. Örömmel
tölt el, hogy egyre többen szeretnének
azért megtanulni kötelet mászni, hogy indulhassanak. A végeredményt tekintve is
fejlõdést tapasztalunk, mert egyre több
diák mászik 6 mp környékén fel a kötél
legtetejére.
Sier Tamásné
testnevelés munkaközösség-vezetõ

Klubnapközi
Már harmadik éve minden hónap utolsó
péntekén „Klubnapközit” szervezünk a
napközis gyerekek számára. A programok
nagyon változatosak.
Idén volt már sportnap, ahol a gyerekek
forgószínpadszerûen mehettek egyik állomásról a másikra. 6 különbözõ állomást
alakítottunk ki Marika néni, Irénke néni, Vica néni, Vera néni, Rita néni és Bea néni
vezetésével. A gyerekeket 6 vegyes csoportba osztottuk, minden csapat választott
magának csapatkapitányt és egy nevet.
A helyszíneken különféle sportos vetélke-
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Rendhagyó történelem óra

dõkben vettek részt kicsik és nagyok egyaránt. Egy helyszínen 10 percig játszhattak, majd indultak a követezõ állomásra,
az úgynevezett menetlevéllel, amit minden csapatkapitány odaadott a tanító néniknek, akik felírták az egyes állomásokon
elért pontszámaikat. A játék végén a pontok összesítésre kerültek és az eredményhirdetés után egy kis jutalom is akadt a
csapatoknak.
Októberben játéktanulás volt a délutáni
program, ahol szintén forgószínpadszerûen történt a játékok tanítása. Voltak hagyományos
körjátékok,
fogójátékok,
ügyességi- és figyelmet fejlesztõ játékok
egyaránt. A jó idõnek köszönhetõen az
udvaron tartottuk a délutáni foglalkozást.
November végén a Mikulás és a Karácsony jegyében zajlott a klubnapközi. Ünnepi kézmûves foglalkozást tartottunk a
gyerekeknek. Marika néninél ajándékzacskót lehetett készíteni, Irénke néninél
ajándékkísérõ kártyát. Vica néninél mikulás képet alkottak a gyerekek. Vera néninél mikulást lehetett hajtogatni. Akik Bea
nénihez mentek, krumplinyomda segítségével képeket alkothattak. Rita néninél

pedig szalvéta tartót és báránykát készítettek.
A készült munkák közül néhányat a faliújságra is kitettünk.
A következõ félév is sok érdekes programot tartogat. Januárban újra megrendezzük a tavalyi évben nagy sikert aratott „Ki
mit tud?” vetélkedõt. Tavaly nagyon színes volt a paletta. Voltak, akik énekeltek,
furulyáztak, táncoltak. Néhány gyerek
csapatot alkotva rövid, vicces jeleneteket
adott elõ. Volt bûvészünk és szavalónk is.
Páran karatetudásukat mutatták be.
Idén is több kategóriában nevezhetnek be
a vetélkedõre a résztvevõk.
Februárban játékos-sportos foglalkozás, tavasszal húsvéti kézmûves klubnapközi és még sok izgalmas program
várja a gyerekeket.
Minden gyerek szívesen vesz részt ezeken a „Klubnapközis” programokon. Szeretnek együtt játszani, versenyezni,
kézmûveskedni, kikapcsolódni, ezzel is kicsit megszakítani a mindennapi tanulást.

November elején nyolcadikos diákjaimmal
lehetõségünk nyílt megtekinteni a rendõrség által a József Attila Mûvelõdési házban szervezett II. világháborús kiállítást.
Nagyon érdekes és tárgyanyagban igen
gazdag tárlaton találtuk magunkat.
Elsõ rácsodálkozásunk után, egy igen tartalmas tárlatvezetésen vehettünk részt.
Sok újat megtudtunk a II. világháború idején Dunaharasztin történtekrõl, ami azért
is közel állt hozzájuk, mert mindez az õ
nagyszüleikkel, dédszüleikkel történt és
sokuknak errõl érdekes történeteket is
meséltek otthon. Volt olyan diákom, aki
örömmel mutatta meg azokat a zászlókat,
amelyeket tavaly az õ szülei ajánlottak fel
a kiállítás szervezõinek. Láthattunk a harcok idején városunkban készült fényképeket, akkor használt katonai ruhákat, fegyvereket ás egyéb tárgyakat. Köszönjük az
élményszerû elõadást, az érdeklõdés felkeltését.
Bár még nem tartunk a tananyagban ennél a korszaknál, de a rendhagyó történelemóra által már most sok ismeretet szereztek a gyerekek, ami nagyban megkönnyíti majd a témakör feldolgozását.

Rendhagyó biológia óra
December elején a Semmelweis Ignác
Humán Szakképzõ Iskola újjáélesztõ
programjának részeként a középiskola két
diákja és az õket kísérõ igazgatóhelyettes
egy rendhagyó biológiaórát tartott két
nyolcadikos osztályunknak. Ennek keretében az újjáélesztést tanultuk meg, kézzel
és készülékkel is. Mindenki a gyakorlatban is végigcsinálta az újjáélesztési teendõket a segítségkéréstõl, a próbababán
végzett gyakorlati teendõkön át. Megismertük a defibrillátor helyes használatát
is. Nagyon érdekes volt valamennyiünk
számára. Rengeteg új információt kaptunk
az ilyenkor helyes magatartással kapcsolatban. Köszönjük a lehetõséget, örömmel
várjuk õket jövõre is.

Mester Vera
napközis nevelõ

Weinber Róbertné
igazgatóhelyettes

A Baktay Ervin Gimnázium hírei
EGY NAGY CSALÁD!
Nagy dilemma elõtt állt a család az iskolaválasztás elõtt, mivel szerettük volna
gyermekünknek a legjobb iskolát kiválasztani. Azt ahol megkapja azokat az alapokat, amelyekre késõbbiekben tud építkezni, biztonságban van, jól érzi magát, lehetõleg helyben legyen, hogyha bármi probléma adódik, mi szülõk rá tudjunk nézni a
gyerekre, segíthessünk és ne kelljen naponta a fõvárosba utaznia. Talán ezek a
szempontok segítenek egy kicsit a továbbtanulás elõtt állóknak is, mivel csak
ajánlani tudjuk az iskolát.
Így esett a választás a Baktay Ervin Gimnáziumra, mert hosszas körültekintés után
Dunaharaszti Hírek – január

úgy ítéltük meg, hogy ez, az iskola az,
amelyik az általunk támasztott követelményeknek és minden elvárásunknak és
gyermekünk képességeinek megfelel.
Örömmel nyugtázom, hogy nem csalódtunk, gyermekünk boldogan ment az iskolába, ahol szeretettel fogadták. Voltak hullámvölgyek, amin az ott dolgozók egy emberként igyekeztek segíteni. Legyen az fizikai vagy mentális segítség mindig megtalálták a megoldást.
Érdeklõdtem, hogy hogyan érzi magát fiam ebben az iskolában? Meglepõdtem a
válaszon: Anyuci ez nem egy iskola, hanem egy nagy család! A válasz jó érzéssel töltött el, akkor jól döntöttünk, hogy a
Baktay Gimnáziumot választottuk. Itt min-

denkire szükség van a tanárokra, az iskolatitkárra,
pedagógia
asszisztensre,
könyvtárosra, gyermek- és ifjúságvédelmi
felelõsre, rendszergazdára, karbantartókra, takarítókra és az egyéb technikai személyzetre egyaránt, akikhez bármilyen
problémával oda lehetett menni.
A Baktay Ervin Gimnázium, így volt egy
teljes egész, és úgy gondolom, hogy ez a
legnagyobb elismerés, amit egy iskola a
diákjától, kaphat, hogy õ úgy érzi magát
az iskolában, akár egy nagy családban.
Köszönjük Mindenkinek, hogy ennek az
idõszaknak a részesei lehettünk és a
NAGY CSALÁDHOZ tartozhattunk.
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Múzeumi olvasósarok

Letûnt mesterségek, õsi életformák – egy kis néprajzi kalandozás
A mikroelektronika és a génsebészet korában egy évszázadnyi is fényévnyi távolságnak tûnik, ha felidézzük az elfeledett foglakozásokat és a korabeli emberek hétköznapi életét. Nyelvünk egyes kifejezései még
emlékeztetnek a régi foglalatosságokra,
használjuk is azokat, bár nem biztos, hogy
ismerjük eredeti jelentésüket. Ki tudja
már, hogy kik voltak a cellérek, ki az igazi
himpellér, és hol található a sóhivatal? Kevés az esély arra, hogy ezekkel a kifejezésekkel és foglalkozásokkal a napi gyakorlatban találkozhatunk, ezért kerekedjünk
fel egy kis idõutazásra a régi mesterségek
nyomában, Selmeczi Kovács Attila etnográfus kutatásainak és kiváló munkáinak felhasználásával!
Magyarország másfél évszázaddal ezelõtt erdõkkel, vizekkel tarkított, vadregényes vidék
volt. Az Alföld nagy részét hosszan elterülõ
mocsaras, lápos területek uralták. Sokszor ezeken a területeken találta meg a szegény ember
az élethez szükséges táplálékot. A vadászat és
halászat szabályozott tevékenység volt, mûvelõik a tulajdonosok és a hatóságok engedélyével folytathatták tevékenységüket. De kik is
voltak az irodalmi emlékeinkbõl leginkább a
lápokhoz, vadvizekhez köthetõ pákászok?
Ezek a jellegzetes alakok egykor az alföldi lápos területeken
vagy a dunántúli Hanság mocsár vi lá gá ban
voltak fellehetõk, s halászattal, vadászattal,
gyûj tö ge tés sel
foglalkoztak.
Nevüket a párnák töméséhez
pákász
használt pely-

pákásztanya

hes buzogány, a páka gyûjtésébõl eredeztetik.
Tájegységenként változóan rétes embernek,
nádlacinak is nevezték õket. A pákász a lápon
lakott, maga építette nádkunyhójában, melyet
lehetõség szerint száraz helyen, néha azonban
az ingoványon állított fel. Többségük magányos volt, de akadt, aki családjával élt a vadvizeken. Nem jegyezték õket, a jobbágykötelezettségeket sem teljesítették, nem fizettek
dézsmát, nem végeztek robotot: szinte a társadalmon kívül éltek. Nyáron folyamatosan vándoroltak, messze téli szállásuktól. Élelmüket
gyûjtögetéssel, zsákmányolással szerezték,
maguk szerkesztette íjjal, csapdával, hurokkal,
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varsával, horoggal ejtették el a kisebb vadakat,
madarakat és halakat. Ha volt családjuk, azok
szedték az ehetõ mocsári növényeket, vadmadarak tojását, piócákat, gyógynövényeket,
egyes pákászok pedig méhészkedtek is. Idõnként felkeresték a falvakat, ahol ruhára, lisztre cserélték portékájukat. A pákász a lápon lassan, óvatosan, háromlábú bottal, vagy zsombékról zsombékra bogdácsolva járt, a vízen
nádtutajjal, vagy maga készítette lapos fenekû
ladikkal közlekedett. A mocsaras vidék természetesen nagy természet- és helyismeretet követelt. A pákászokhoz tartozik az a történet,
mely szerint a Hanság mocsarában egy tíz év
körüli fiúcskát találtak. Ruha nélkül volt, beszélni nem tudott, csak nyers ételt evett. Kapuváron végül az anyakönyvbe is bejegyezték,
az Eszterházyak kastélyában lakott, majd mégis megszökött. Alakjához gazdag mondakör
társult, Jókai Mór a Névtelen vár címû regényébe illesztette.
A történelmi Magyarország területén Erdély
sóban gazdag vidékein alakult ki a sóbányászattal kapcsolatos mesterség, melynek szavai
máig élnek nyelvünkben, hiszen e mesterséget
mindig magyarok ûzték. A középkorban kialakult szakmai szókincsük megõrizte munkaszervezetük felépítését is: maguk választotta aknabírájuk és dékánjuk volt. A sóbányászat szigorú rendjébe illeszkedtek a sóhivatalok, melyet
a bányahadnagy – más néven kamaraispán –
irányított. A bányászokat sóvágónak nevezték:
sóvágók

ismertek voltak a posztós sóvágók és a vendégvágók. Elõbbiek pénzt és posztót (ugye milyen
ismerõs kifejezés?) is kaptak a só mellé, utóbbiaknak csak só járt fizetségül. A kivágott
sótömböket a millyések, kerekesek bõrtömlõkben és kosarakban, a gépelyesek pedig a lovak
által mûködtetett felvonószerkezeten vontatták
a felszínre, ahol máglások számlálták meg azokat. Késõbb õket nevezték mázstiszteknek vagy
felõröknek, illetve bányaõröknek. A sóvágók
szerszámait, a verõcsákányt vagy a
rúgatóvasat a bányakovács tartotta karban. A
kibányászott só szállításában a cellérek, azaz a
„sószállító hajósok” vagy „sóhajó csinálók”
mûködtek közre. A sókereskedelem és
sófuvarozás már az Árpád-korban is fontos tevékenység volt, mert értékesítése királyi jövedelemforrás volt. A cellérek az erdélyi sóházakba szállították a sót. A kereskedelmi utak
mellett kialakított sóházak és sóhivatalok ellenõrizték a teljes kereskedelmet ezen áru tekintetében. Az azért is volt fontos, mert a középkorban a só fizetõeszközként is szolgált! A
sókereskedelem folyamatos átszervezése miatt
a sóhivatalok a XVIII–XIX. században fokozatosan elvesztették szerepüket, létjogosultságu-

kat. Üresen álló épületeik gúny tárgyává váltak
a népi nyelvhasználatban: „Ha nem tetszik, mehetsz a sóhivatalba…”
A mészárosmesterség a magyarság történetében Árpád elõtt is ismert volt, nyelvemlékeink-

mészáros

ben húsos, vágó, majd a török eredetû kaszab
volt a nevük. Mészáros (mezáros) néven a XV.
századtól említik. A városi mészárosok a leggazdagabb iparosok közé tartoztak, mert a tõzsérek mellett marhakereskedéssel is foglalkoztak. Fõ tevékenységük azonban a mészárszékek mûködtetése volt. A tehetõsebb iparosok segéderõt is tartottak, az állatok leölését a
vágólegények, a hús kimérését pedig a székálló legények végezték. A régi mészárosok elsõsorban marhavágással foglalkoztak, szaktudásuk jelképe az ökörvágás volt, ezért cégérük,
céhjelvényeik az ökörfõ, valamint a bárd voltak. A falusi mészárosok kedvezõtlenebb körülmények között mûködtek, a falusi emberek
elsõsorban disznó- és baromfihúst ettek, marha csak ünnepek idején került az asztalra. Õk
helyben vásárolták fel az állatot, és a feldolgozott húst – fõleg sertést – a közeli falvakba,
városokba is elvitték, jobban alkalmazkodva a
vásárlói igényekhez, így a mai értelemben vett
hentesek elõfutárainak is tekinthetõk. A céhek
gondosan ügyeltek arra, hogy a mészárszékek
csak egészséges húst mérhessenek, ezért csak
azt az állatot lehetett levágni, amelyet a húslátó mester megtekintett és engedélyezett! Ezt
a feladatot a XIX. századtól a hatósági állatorvosok végezték. A hentesek a XIX. századtól alapíthattak csak céheket, de mûködésük
jóval régebbre vezethetõ vissza. A sertésvágás
már a XV. században elkülönült a mészárosságtól, s azt faluhelyen a böllérek végezték. Ez
az állat levágásából és feldarabolásából állt,
míg az értékesítéssel foglalkozók a disznó hentesek voltak. Nevük elsõ alakjával, a Hendes
névvel 1517-ben találkozunk elõször. Eredete
a német hentel (disznót öl) szavunkból származik. Henteseknek nevezték a középkorban
a céhen kívüli, engedély nélküli sertésvágással foglalkozókat. Az õ latin eredetû Hentler,
henteller elnevezésükbõl alakult ki a himpellér kifejezés, ami mai használatban is megtartotta pejoratív jellegét, az eredeti jelentés elvesztése mellett.
Ezt a barangolást a régi korokban az akkori
életformák és egyes mesterségének jegyeinek
– a teljesség igénye nélkül történõ – felemlítésével ízelítõnek szántuk, a magyar néprajz
hihetetlen gazdagságú tárházából, és zajos világunkban néhány pihentetõ percet, kikapcsolódást kívántuk szerezni kedves olvasóinknak.
Aki pedig még több részletre kíváncsi, annak
ajánljuk Selmeci Kovács Attila: Elfeledett magyar mesterségek és népélet címû mûvét!
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Alkotók 2012
Tavaly is programokban gazdag, sûrû
éve volt az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének.
Felsorolni is nehéz, milyen sok rendezvényen vettünk részt. Igyekeztünk az
óvodásoktól a középiskolás korúakig
minden korosztályhoz eljutni ingyenes,
kézmûves foglalkozásainkkal.
Kivettük a részünket a húsvéti készülõdésbõl a Német Nemzetiségi Tájházban és a Hunyadi János Általános Iskolában. Az évrõl évre megrendezésre kerülõ Húsvéti játszóházat pedig idén is a
József Attila Mûvelõdési Házzal együtt
rendeztük; ahol számos civil egyesülettel igyekeztünk tartalmas szórakozást
biztosítani a résztvevõ gyermekeknek.
A Baktay Ervin Gimnázium felkérésére
a kiskunlacházai Petykó Majorban
UNESCO pólókat festettünk a gimnázium tanulóival és külföldi cserediákjaival
együtt; a Velencei-tónál megtartott erdei
iskolájukban és a visegrádi gólyatáborban ifi alkotósainkkal készíthettek mézeskalácsot, festhettek pólókat. A gimnázium Egészségnapján pedig szebbnél szebb tortaszeletek készítettek kartonpapírból.
Ott voltunk a Dunaharaszti Nádor Egye-

sület utcabálján, és a novemberben
megrendezett családi napjukon a Laffertkúriában. Részt vettünk a Csónakháznál
tartott VeszélyforráSokk elnevezésû rendezvényen. Pólót festettünk az Evangélikus nyári táborban. Programokkal vártuk az érdeklõdõket a Tájház szüreti és
a NIHD születésnapi rendezvényén. A
„TÖK-Jó” nap! keretein belül tököt varrtunk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felsõs tanulóival; a hunyadisokkal pedig lámpást csináltunk a Márton-napi felvonulásra.
Az évet a József Attila Mûvelõdési Házzal közösen megrendezett Luca-napi
játszóházzal zártuk. Apró karácsonyi díszeket, ajándékokat, mézeskalácsot készíthettek velünk a résztvevõ gyerekek.
Rajtunk kívül a Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma, a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete, a Dunaharaszti Nõegylet, a Dunaharaszti Foltvarázslók, a Manófalva Óvoda, a Német
Nemzetiségi Tájház, a Dunaharaszti
Mûvészetbarátok Köre szolgált színvonalas programokkal. A résztvevõ gyerekek idén is jutalomarcfestésre válthatták
összegyûjtött pontjaikat Brauswetter Ritánál és Szegedi Ildikónál. Akik meg-

éheztek, megszomjaztak, azokat a Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalmának Kakaóklubja látta vendégül; szendvicset és üdítõt a Környezetbarátoknál
találhattak.
Ezúton köszönjük mindenki részvételét! Külön köszönet a Dunaharaszti
Nagycsaládosok tagjainak, akik szintén kivették a részüket a munkából, és
hozzájárultak a programok kivitelezéséhez.
Reméljük, hogy, akik egész évben megtiszteltek minket részvételükkel – kicsik
és nagyok – egyaránt jól érezték magukat, és idén is szívesen jönnek majd rendezvényeinkre.
Amennyiben támogatni szeretnék egyesületünket, hogy gyermekeik a jövõben
még több, színvonalas programban vehessenek részt, úgy azt az alábbi bankszámlán tehetik meg: OTP bank:
11742180-20078498
Kreatív, alkotókedvben gazdag boldog új
esztendõt kívánunk mindenkinek!
ADE
Lauránné Sziládi Gizella

Futónagykövetünk jelenti
December hónapban kevesebb futóversenyt rendeztek, mint az év többi idõszakában. Mindazonáltal futóink a hûvös
idõjárás ellenére is folytatták a közös futásokat, és új csatlakozóink is voltak. Az
év utolsó hónapjában a neves ünnepeinken – Mikulás napi, karácsonyi és szilveszteri futáskor – a móka kedvéért az

1200 km-ét. Reméljük, hogy
az elkövetkezõ újévben legalább annyit tudunk majd futni, mint 2012-ben.
Az elõttünk álló új esztendõ
változásokat is tartogat magában. Egyik futónagykövetünk, Gamplett Gábor, egyéb
elfoglaltságai miatt lemond
futónagyköveti teendõirõl, és
januártól a megkezdett munkát, csapatépítést Györgyi
Katalin egyedül folytatja tovább. Ezúttal köszönjük Gábornak a 2012-es év folyamán végzett nagyköveti tevékenységét.
2013. január 27-én vasárnap kerül sor a
finn kezdeményezésû Yours Truly nem-

alkalomhoz illõ öltözékben futottunk, a
járókelõk legnagyobb örömére. Futóink
Budapesten megrendezett szilveszteri
futásokon is képviselték városunkat.
December hónap egyúttal a számadás
idõszaka is. Elsõ futóévünk 50. közös futását december elsõ felében rendeztük,
vagyis 2012. végéig több mint 50 alkalommal futottunk együtt. A felkészülésünk és versenyeink során megtett kilométereket összeszámolva kiderült, hogy
csapatunkból többen jelentõs távokat futottak az év folyamán; több futónk több
mint 2000 km-t futott 2012-ben, név szerint Herbély Szabina, Veres László és
Györgyi Katalin. Bazsó Erzsébet pedig
szilveszteri futásunk alkalmával futotta le

Dunaharaszti Hírek – január

zetközi futásra, amely esemény keretében a vállalkozó szellemû sportemberek
50, illetve 25 km-t futhatnak, illetve túrázhatnak, és a megtett kilométereiket és
idõtartamot az erre hivatott weboldalon
regisztrálhatják. Lehetõség van tetszés
szerinti rövidebb távot is megtenni. Az
érdeklõdõket szeretettel várjuk vasárnapi közös futásunkon. Lehetõség van csapatunktól függetlenül is teljesíteni ezt a
futást, és a kilométereket Dunaharaszti
városnak „felajánlani”. Bõvebb információhoz a lenti elérhetõségeken lehet jutni.
Januárban is folytatjuk közös futásainkat
csütörtök esténként és vasárnap reggelenként. Csatlakozás a Dunaharaszti Futókhoz:
Facebook/Dunaharaszti Futók oldalon,
illetve emailben: gykata.fut@gmail.com
és telefonon: 06-20/495-2302
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KÁVÉHÁZI BESZÉLGETÉSEK

Interjú Xantus Barbarával
Tavaly nyár óta sokat láthatjuk városunkban a Família Kft.-ben ismertté vált
színésznõt, Xantus Barbarát, aki nagy sikerrel vezet gyermek színjátszó szakkört
intézményünkben. Pályafutásról, családról, hagyományról, tervekrõl beszélgettünk az ismert mûvésznõvel a Laffert kávézóban.
– A magyar fülnek érdekesen cseng a
Xantus név. Honnan származtok?
– A Xantus görög eredetû név, édesanyám
családi neve, ezt vettem fel, mióta színész
vagyok. Valamikori õseink a XVI. században vándoroltak át Róma környékére, de
nem telepedtek le véglegesen, Erdélybe
vándoroltak. A család egy része itt élt tovább, a másik ág a mai Magyarország területére költözött.
– Mennyire él a családban a görög eredet?
– Görögül már nem beszél senki a családból, elmagyarosodtunk. Ükapám, Xantus
János a híres utazó, természettudós és néprajzkutató, az állatkert alapítója és elsõ vezetõje. Bejárta a világot, az õ gyûjteménye
volt a mai Néprajzi Múzeum alapja. Tüzérként harcolt az 1848-as szabadságharcban,
ezért be is börtönözték a császáriak.
– Kevesen tudják, de regényhõssé is vált,
sõt, a család többi tagjától sem állt távol
a tudomány és mûvészet.
– Igen, Karl May felfigyelt úti leveleire, kalandjaira, így nagy erejû, szálfa termetû ükapámról mintázta Winnetou sápadt arcú
testvérét, Old Satterhandet. Az errõl engedélyt kérõ levele ma is meg van, illetve
Xantus János híres ezüstpuskája is látható
a gyõri múzeumban.
Dédapám, Xantus Gábor Kassán volt tanító. Nagyapám felesége balett táncos volt,
de arisztokrata származása miatt családja
letiltotta a színpadról. Az erdélyi ágból
származik a nemrég meghalt filmrendezõ
Xantus János, akinek édesapja, Gyula neves festõmûvész volt. Csíkszeredán él
Xantus Géza ismert grafikus. Nagyapám
népmûvelõ, mûvelõdési ház-igazgató volt
Zala megyében.
– Mit jelent ez a családi múlt?
– Tartást ad az embernek, jó, ha tudja, honnan erednek a gyökerei, hogyan éltek, mit
tettek a felmenõi. Az a múlt, amire büszkék
lehetünk, kötelez is, meghatározza a mindennapokat. Õseim kalandos, küzdelmes
élete volt. Xantus Jánost bebörtönözték
1848 után, nagyapám Szálasi alatt volt becsukva, késõbb igazgatóból útmester lett.
Apai családomat sváb származása miatt
hurcolták meg. Mindez arra predesztinál,
hogy én sem adhatom fel a küzdelmet, bármilyen nehézségek is akadnak az életemben. Ebben sokat segítenek a családi emlékezetbõl merített tapasztalatok. Nagyon
fontosnak tartom a családot, amely mindig
olyan hátteret ad, ami átlendít a problémákon. Ezért mindent meg is teszek, életemben a legfontosabb a családom, szüleim,
gyermekeim és a férjem, akivel ugyan most
külön élünk, de szeretjük és támogatjuk
egymást.
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– Színészi pályafutásod a Família Kftben kezdõdött.
– Itt váltam országosan ismertté. Akkor
még nem is tudatosult bennem, hogy milyen népszerû a mûsor, péntek esténként
rengetegen nézték a tévében. Igaz, akkor
még csak két televíziós csatorna volt. A mûfaj, a szappanopera is teljesen új volt nálunk, ráadásul olyan kitûnõ színészek játszottak benne, mint Esztergályos Cecília,
Reviczky Gábor, Baranyi László, Suka Sándor és a többiek. Ilyen volt Bod Teréz, aki
fiatalon Bajor Gizivel játszott együtt, majd
a politikai fordulat után indexre került, évtizedekig nem játszhatott Pesten. Amikor
ismét felléphetett, apró szerepeket, cselédeket alakíthatott csak. A Família Kft. adta
meg neki azt halála elõtt, hogy ismét népszerû színésznõ, „az ország nagyija” lehessen. Számomra nagyon hasznos volt ez az
idõszak, rengeteget tanultam tõlük, a fiatalokkal pedig jó barátságok jöttek létre.
– Utána hogyan alakult a pályafutásod?
– A Família után az Operettszínházhoz
szerzõdtem. Késõbb nagyon szerettem volna prózát játszani, ezért átszerzõdtem a Fiatalok Színháza a Stefánián társulatához.
Székesfehérváron a Vörösmarty színház
tagjaként játszottam Shakespeare-t, Erzsébetet a III. Richárdból, Tini mamát Füst Milán Lázadókjában és még sok kedves szerepet. (2005-ben a színház közönségének
szavazatai alapján a város közgyûlése Pro
Theatro Civitatis Albae Regalis (Fehérvár
Színházáért) díjban részesítette – a szerk.)
– Jelenleg mivel foglalkozol?
– Az Aida címû musicalben játszom a hercegnõ szerepét, és a darab egyik producere

vagyok. Zsurzs Katival játsszuk a Jóccakát
anya címû kamaradarabot, és tíz éve megy
Nyertes Zsuzsával és Dévényi Ildikóval A
vagina monológok. Ja, és Dunaharasztin
színjátszó szakkört vezetek gyerekeknek.
– Hogyan kerültél Harasztira?
– Barátaimmal családos nyaraláson voltunk, sok volt a gyerek, akiket le kellett kötni. Színjátszó foglalkozást tartottam nekik.

Ott szálltak mag Szécsi Gyuláék a Nádor
Lakóparkért Egyesületbõl, akiknek megtetszett ez a gyermekfoglalkozás, és elhívtak
Dunaharasztira. Tavaly nyáron az egyesület, az önkormányzat és a Sváb Tájház támogatásával színjátszó tábort tartottunk. Az
záró elõadás a Laffert Kúriában volt. Olyan
nagy sikere lett, hogy õsztõl egy állandó
szakkört indítottunk, amit a vezetõváltás
után a kúria befogadott.
– Mik a további terveid?
– Nagyon szeretem a kamaraszínházat, több
darab is a terveim között szerepel. Budapesten a XIII. kerületben most van kialakulóban egy varrodából átalakított színházterem. Itt szeretném elindítani „Nyílt Tér” néven a színházunkat. Formálódik egy együttmûködés a Laffert Kúriával is, ahol rendszeresen mutatnánk be kamaraelõadásokat.
Jelenleg közösen készülünk Szép Ernõ Kávécsarnok címû egyfelvonásosának bemutatójára, de több elõadás is szóba jönne,
mint például a Jóccakát anya, vagy egy
nyári szabadtéri zenés produkció.
– Hogyan érzed magad Dunaharasztin?
– Nagyon jól, ezt igazolja, amit eddig elmondtam: a barátok, a kialakult közösség
és munka-kapcsolat, és az, hogy további
közös terveink vannak. A Laffert Kúria igazán szép helyszín, ahogy látom, nagyon jó
közönsége van, öröm itt fellépni.
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Xántus (Xantus) János a Somogy vármegyei Csokonyán
született 1825-ben. Szülõfalujában és Gyõrben tanult, Pécsett
végzett jogot. Önkéntes nemzetõrként csatlakozott az 1848-49es forradalom és szabadságharchoz, majd honvéd tüzérként
részt vett a pákozdi csatában és
huszárfõhadnagyként Komárom védelmében. 1849-ben Érsekújvárnál elfogták, s a
königrätzi táborba került. 1850-ben szabadult, de hazafias nyilatkozatai miatt Prágában ismét elfogták. Megszökött, és elõször
Londonba, majd 1852-ben az Amerikai
Egyesült Államokba emigrált.
A kezdeti alkalmi munkák után lóháton indult
a vadnyugatra, hogy a Pacific vasút nyomvonalának kitûzésében vegyen részt. 1854-tõl
mérnökként topográfiai felméréseket végzett
Indaina államban, itt találkozott elõször indiánokkal, majd a New Orleans-i egyetemen
volt oktató. A magyar közösségeket felkeresve, bejárta a prérit ahol növény- és állatgyûjteményének elsõ
darabjait gyûjtötte
öszsze, melyet késõbb a Magyar
Nemzeti Múzeumnak adományozott.
1855-ben szanitéc
õrmesterként szolgált Fort Riley
erõdjében, majd
térképészként bejárta szinte egész

Észak-Amerikát, gyûjtve a növényeket és állatokat. A Magyarországra küldött gyûjtemények és
beszámolók okán munkásságát
egyre inkább elismerték, és ennek jeleként 1859-ben a Magyar
Tudományos Akadémia levelezõ
tagjává választotta. 1861-ben
rövid idõre, Magyarországra
jött, hogy megtartsa akadémiai
székfoglaló elõadását „Adatok a
tenger természettani földrajzához” címmel, majd visszatért Amerikába,
ahol elõbb a washingtoni Tengerészeti Minisztérium titkára lett, majd az Egyesült Államok mexikói konzulja lett. 1864-ben teljes
természettudományi gyûjteményével Magyarországra költözött.
Hazatérve megromlott egészségét gyógykezeltette, majd erdélyi körutat tett. Késõbb indítványozta egy természetrajzi könyvtár megszervezését, valamint kezdeményezte egy állami állatkert létrehozását. 1866-ban nyílt
meg a pesti Állatkert, ahol az elsõ állatkertõr (mai nyelven igazgató) tisztét töltöt-te be.
Ezt feladva 1868-ban Kelet-Ázsiába indult,
ahol hatalmas állattani anyagot gyûjtött,
melynek legnevezetesebb darabja egy preparált orangután volt. Ebbõl, valamint 2500
darabos, párját ritkító borneói etnológiai
gyûjteményébõl alapították meg a Nemzeti
Múzeum Néprajzi Osztályának, a ké-sõbbi
Néprajzi Múzeumnak az alapjait, aminek
1872-ben elsõ õrévé (igazgatójává) nevezték
ki. Rómer Flórissal összeállították a bécsi világkiállításon szereplõ elsõ magyar néprajzi
gyûjteményt. 1872-ben részt vett a Magyar

Földrajzi Társaság megalapításában, amelynek 1890-ben alelnöke lett.
1894 tavaszán halt meg. Sírja a Kerepesi temetõben található.
Négy kalandos útikönyv és több mint kétszáz
ismeretterjesztõ írás szerzõje. Több növényés állatfaj tudományos neve állít emléket
Xántusnak: az õszirózsafélék családjába tartozó Chaenactis xantiana, állatvilágban a
kolibrifélék közül a Hylocharis xantusii, a
gekkófélék közül a Phyllodactylus xanti, sõt,
a pikkelyes hüllõk egyik családjának tudományos neve Xantusiidae. (Zoológiai szakmunkákban nevének rövidítése: „Xantus”.)
Ki volt Old Shatterhand?
A Winnetou címû regény egyik fõszereplõjét
Karl May a szálfa termetû, nagy erejû Xántus
Jánosról mintázta. A levél, amelyben ehhez
Xántus engedélyét kéri, ma is megtekinthetõ
a drezdai Karl May Múzeumban. Franz
Remmel író, irodalomtörténész megállapította, hogy Karl May híres indián regényeinek
ihletõje és forrásanyaga a magyar geográfus-utazó, vadnyugat-kutató naplója és hazaküldött levelezése volt. Xántus a vadonban
átélt élményeirõl és tudományos felfedezéseirõl nem csupán leveleibõl értesülhetett a közönség, miután több tudományos turnét is
tartott Európa nagyvárosaiban. Érdekes
adalék, hogy a Xántus által leírt munkatársak némelyike hihetetlen módon ha-sonlít a
Karl Maynál megírt szereplõkre. A regényben szereplõ híres medveölõ puska, egy John
Xantus névvel ellátott ezüstözött Henry-karabély ma is látható a gyõri Xántus János
Múzeumban.

Szeretet irányította összefogás
Karácsony közeledtével különleges
élményben lehetett részünk. Advent
első vasárnapján Dunaharasztin példás értékű civil összefogásra került sor.
Városunkban működő több civil szervezet tartós élelmiszergyűjtést hirdetett a
Laffert kúriában megrendezésre kerülő
program keretében. A megjelent szervezetek vezetői és tagjai egy emberként álltak a kezdeményezés mögé.
Már a munkálatok elején megmutatkozott, hogy az összefogásnak mekkora
ereje van. Azt, hogy ki melyik szervezet
képviseletében érkezett, csak egy
szerény matrica árulta el a dobozok
oldalára ragasztva.
Az adventi hangulat fényét a kihangosítóból szóló karácsonyi dalok és
ünnepi műsor tette még meghittebbé.
Sok adományozó kereste fel sátrunkat
volt, aki érdeklődött, de többen voltak,
akik csomagokkal érkeztek. Az est
végére jelentős mennyiségű liszt, cukor, konzerv és édesség gyűlt össze.
A gyűjtés azonban nem fejeződött be
a nap végén, hanem tovább folytattuk.
Csatlakozott a programhoz a Vöröskereszt helyi szervezete is. Több száz
kiló tartós élelmiszer gyűlt össze
(Liszt: 200 kg, cukor: 134 kg, tej: 82 l,
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olaj: 61 l, margarin: 21 kg, száraztészta: 104 cs., konzerv:164 db, citromlé:
42 l, burgonya: 100 kg, rizs: 75 kg.),
ami 2013. január 14-én került átadásra a családok részére.
Fontos megemlíteni, hogy Karácsony
előtt számos más szervezet is tartott
gyűjtést, vagy osztott meleg ételt a
nehéz helyzetben lévők részére. A
Karitasz helyi szervezetetől tartós
élelmiszert, az Evangéliumi Pünkösdi
Közösség által fenntartott Hajnalcsillag Rehabilitációs otthontól 100 adag
meleg ételt kaptak a rászorulók. Dunaharaszti Város Önkormányzata, a
Szociális és Egészségügyi bizottság
évek óta támogatja a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat és a Vöröskereszt által rendezett karácsonyi
műsort, amit kilencedik alkalommal
szerveztek meg. Ezen a rendezvényen 120 darab tartós élelmiszerből
álló csomag került kiosztásra gyermekes családok között.
Ünnepek környékén megnő az adományozási kedv, aminek nagyon
örülünk, viszont a rászorulók nem
csak ilyenkor vannak rossz helyzetben, hanem egész évben. Reméljük,

hogy a civil szervezetek kezdeményezése az év közbeni adományozást is
fajsúlyosabba teszik a jövőben.
Egy nagyon fontos dolognak lehettünk
részesei, annak az erkölcsi értéknek,
hogy felelősek vagyunk egymásért,
hogy segítő kezet kell nyújtanunk embertársainknak.
Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek, aki eljött és segítségünkre volt ennek a szép kezdeményezésnek a szervezésében és lebonyolításában. Köszönjük a civil
szervezeteknek és minden adományozónak a támogatást!
A szervezésben és a megrendezésben részt vevő szervezetek: Alkotók
Dunaharaszti Egyesülete, Dunaharaszti Nőegylet, MSZP Dunaharaszti
Szervezete, Vöröskereszt Dunaharaszti Szervezete, Nádor Lakóparkért Egyesület, Lokálpatrióták
Dunaharaszti Közhasznú Egyesülete, Városi Polgárőr Egyesület,
Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma, Dunaharaszti Foltvarázslók.
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Szervezők
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Dunaharaszti Kempo

Év végén is hoztuk az eredményt!
Üdvözlök minden egyes olvasót jelen hasábok között, azokat akik ismernek, és
azokat is akik nem ismernek minket.
Év végéig húztuk az igát, még a két ünnep
között sem hagytuk el magunkat. Szerintem csak így lehet eredményesen élni.
A Küzdelmek Éjszakája jobbra sikerült
mint gondoltam. Mind eredményileg mind
nézõszámban, mind pedig média szempontjából (Sport 1, Sport 2, Echo TV,
KISDUNA TV, xlsport.hu, xlfight.hu, Budomagazin, Fight.hu.)
Október 27-én, Nyíregyházán ketrecharcverseny volt a KETREC KIRÁLYAI elnevezésû nagyszabású gála élõ versenye,
amin négy tanítványom: Hamodi Omár
hátsó fojtással kikapott, Káldi Dávid KOval kapott ki, de viszont Besztercei Rajmund 30 másodperc alatt nyert, Szombat
Patrik pedig a második lett menetben
gijotin fojtással.
November 18-án Országos Kempo versenyen szintén négyen indultunk: Felföldi
Szabolcs a fegyveres formagyakorlat
mesterkategória aranyérmét hozta el, míg
Sós Tibor full kontakt arany, Karl Dániel
full kontakt arany, Káldi Dávid bronzot
nyertek. És jött a „Big Game”, „A Ketrec
Királyai” Nyíregyháza november 23-án, a
két ózdi testvér gálája: Besztercei Rajmund kikapott a jóval híresebb és komolyabb múlttal rendelkezõ Káluc Martintól,
Besztercei Móric viszont a gála leggyorsabb bombáját helyezte el szlovák ellenfele fején, és ezzel kiütötte õt.

10 ÉVE ALAKULTUNK
Igen 10 kemény esztendõ telt el azóta,
hogy a mûhelyembe meg a kis fészer alatt
elkezdtük az edzéseket itt Dunaharasztiban. Azóta versenyzõk hadát neveltem ki.
És még nevelem folyamatosan õket a Felföldi edzõmûhelyben.
Idén 20-szor álltunk rajthoz én is, és a csapattársaim is. Idén váltak némelyikük profi szintûvé. Folyamatban van az Ózdiak
Kempo egyesületének alapítása, ami az
én segítségem nélkül nem menne. Idén
tagjai lettünk a Magyar MMA szövetségnek, aminek bírája és egyben bíróoktatója én lettem. Rettentõen jó hasznos évet
zártunk.
Utolsó lehetõségem már ebben az évben
hogy elköszönjünk az olvasóktól, szurkolóktól, azoktól az emberektõl akik mindig
mellettünk álltak.
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Várjuk továbbra is azokat akik a kemény férfias
küzdõszellemet
választják.
ÜSD A VASAT ÉS KEMÉNYEBB
LESZEL
TÕLE! TÖRD ÁT A
SZIKLÁT AZ SEM ÁLLÍTHAT MEG!

10 ÉVE A SPORT
SZOLGÁLATÁBAN
December 29-én tartotta meg a Dunaharaszti
Kempo Sport a 2012es év végi vacsorával
egybekötött szakosztályévzárót. Az évzáró
rangját emeli a meghívott vendégek részvétele is. Lacza Ádám Illés a Magyar Kempo Szövetség elnöke,
Lovász Gábor a Magyar Kempo Szövetség technikai vezetõje, Juhász Sándor az
Országos MMA (ketrecharc) Szövetség
elnöke, Priskin Pál az Országos MMA
Szövetség vezetõedzõje, Höhts Zsolt a
Dunaharaszti Fény ABC és Télapók boltja tulajdonosa, Bakos Attila Nádas Sörözõ és a Bázis Sörözõ tulajdonosa, és nem
utolsó sorban Szalay László Dunaharaszti
polgármestere.
A gyûlés így kezdõdött... 10 éve már!
2002-ben egy pár sráccal úgy gondoltuk,
hogy együtt edzünk egy jót. Számomra
megható gondolatok ezek, valaki már
nem is él azok közül. Az egyesület azóta
már nyert 12 világbajoki címet (Kempo
full A, B, Wushu), 1 Profi MMA világbajnoki címet, 1 Európa-bajnoki címet (Kempo)
1 Profi MMA Európa-bajnoki címet, 1 Interkontinentális Kisvilágbajnoki címet,
számtalan Profi Nemzetközi MMA és K-3
gyõzelmeket, Magyar Bajnoki gyõzelmet,
nagyon sok Szuperfight gyõzelmet és
még nem beszélve az ezüst és bronzérmekrõl.
2012-ben nagyot arattunk. 20 versenyen
indultunk, 2 edzõtáborban vettünk részt,
és 2 harcmûvészeti bemutatót tartottunk,
nyertünk 7 világbajnoki aranyat, 3 világbajnoki ezüstöt, 1 bronzot, 13 nemzetközi és hazai Profi MMA gyõzelmet arattunk,
8 Amatõr MMA mérkõzést nyertünk, ezen
felül még 8 országos bajnoki gyõzelem
(Kempo), 19 ezüstérem (Kempo, MMA,
Profi K-3 . Még felsorolni is sok!

Legeredményesebb versenyzõnk maga
az alapító Felföldi Szabolcs, utána Szombat Patrik, nem szabad a névsorból kihagyni Bagdi Tamást és Herbák Istvánt
sem. És ez még nem minden!
2012. december 21-én, az Országos
MMA Szövetség megválasztotta Felföldi
Szabolcsot a szövetség alelnökévé, és a
Bírói Testület elnökévé. December 22-én
szintén Felföldi Szabolcs lett az Év Kempo
Versenyzõje 2012-ben, és egyben kinevezték a Magyar Kempo Válogatott edzõjévé! Óriási diplomáciai siker.
Elégedetten hajthatjuk hátra a fejünket
végre az eredményeket tudván, de nem
tesszük. Még december 29-én szombaton
is edzettünk, de már január 2-án reggel
7.00-kor már nyílt az edzõterem ajtaja.
Ez az ajtó nyitva áll mindenki számára, legyen sérült vagy egészséges, kemény
vagy puhány, sovány vagy kövér.
Lépd át a célodat, tanulj hibáidból és változtass! Soha ne félj a holnaptól, harcolj
mindig önmagadért.
Igazi harcos leszel!
Címünk: Dunaharaszti Fõ út 47. (FelföldiGumi) Pitbull-Kempo-Sport Edzõterem
Tel.:06-30-9902-354, 06-24-460-164
web: felfoldiszabolcs.hu
BOLDOGABB ÚJ ÉVET
DUNAHARASZTI!
Felföldi „hegylakó” Szabolcs
Dunaharaszti Kempo Sport
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NAGY SIKERREL ZÁRTÁK AZ ÉVET A DUNAHARASZTI
ASHIHARA KARATÉSOK
A JOSUI EURÁZSIA BAJNOKSÁGON RIGÁBAN!
2012. december 08-án a Dragon Force
Team 5 sportolója Rigában a Josui Karate stílus által szervezett Eurázsia Bajnokságon vett részt.
Európa és Ázsia országaiból érkezõ karatésok mérték össze tudásukat a nagyszabású versenyen.
A megmérettetésen a 12 és 21 év közötti
fiatalok indulhattak küzdelem versenyszámban. Egyesületünkbõl Csurka Gergõ
a 12-13 éves fiú -40 kg-os kategóriájában,
Varga Balázs a 12-13 éves fiú -45 kg-os
kategóriájában, Schwarczenberger Klaudia a 12-13 éves lány -45 kg-os kategóriájában, Piacsik Zsófia a 18-21 éves nõ
+60 kg-os kategóriájában, Piacsik András
pedig a 18-21 éves férfi +80 kg-os kategóriában képviselte hazánkat.
A küzdelem szabályaira az volt a jellemzõ
hogy az egész test támadható volt teljes
erejû ütés és rúgás technikákkal, a fej pedig teljes erejû rúgás technikákkal a gyerekeknél is.
A küzdelmeket Schwarczenberger Klaudia kezdte aki földrevitelekkel és fejrúgásokkal gyõzte le ellenfeleit, akik folyama-

tosan menekültek elõle. Klaudiának egy
mérkõzése sem tartott 2 percig, 50-60 mp
alatt legyõzte ellenfeleit. Klaudia így egy
gyönyörû aranyérmet szerzett.
Varga Balázs következett, aki a földreviteleket alkalmazta kitûnõen, azzal verte

meg sorra ellenfeleit. Négy küzdelmébõl
hármat nyert, majd egy küzdelmet egy
büntetõpont miatt elveszített, azonban az
összesítés alapján a csoportban elsõ lett,
tehát õ is aranyéremmel zárta a versenyt.
Csurka Gergõnek volt a legnehezebb
dolga mert az õ súlycsoportjában volt a
legtöbb (10) versenyzõ, így az õ súlycsoportját két csoportra is bontották.
Csoportján belül aratott 4 nagyon szép
gyõzelmet, mind a négy ellenfelét sokDunaharaszti Hírek – január

sok fejrúgással gyõzte le, így bejutott a
legjobb négybe, ahol a másik csoport bírók által közkedvelt versenyzõjével mérte össze tudását. Gergõ itt is 6-7 fejrúgást vitt be ellenfelének, de a bírók ebbõl egyet sem akartak látni, s a küzdelem végén kihozták a dán kisfiút gyõztesnek. Gergõnek ezek után még egy
küzdelme volt a harmadik helyért, amit
szintén megnyert, s így bronzéremmel
zárta a versenyt a jól kiérdemelt aranyérem helyett.
Piacsik Zsófia következett aki elsõ ellenfelét fej KO-val gyõzte le, majd folytatta a
szép teljesítményt, s következõ ellenfelét

Andris hasonlóan Gergõhöz, nem volt
szerencsés a bírók körében. Elsõ ellenfelét 10 másodperc alatt kiütötte testre. A bírók ezt azzal jutalmazták hogy megintették, mondván az egyik ütése az ellenfél állát találta el, ami persze nem volt igaz.
Andris kapott egy büntetõpontot, ellenfele
feladta a mérkõzést, de ellenfelét hozták
ki a büntetõpont miatt gyõztesnek. További küzdelmeit már hiába nyerte fölényesen
András, mert már csak ezüstérmet szerezhetett, illetve szerzett is az õt megilletõ arany helyett.
Gratulálok a versenyzõknek a szép eredményekért.
2012. december 14-én a Magyar Karate
Szakszövetség évzáró ünnepségét tartotta a HM Stefánia Palotában, ahol Csurkáné Döcsakovszky Mária elismerésben részesült a 2012. évben elért világbajnoki 2.
helyezéséért.
2013-ban is várjuk a karate és a sport iránt
érdeklõdõ fiatal és idõsebb korosztályt is,
a Hunyadi János Iskola felsõ tagozatának
tornatermében hétfõn, kedden, csütörtökön és pénteken. Web: karatesulidragonforce.hupont.hu, Tel: 70-942-3550.

is tisztán verte. Sajnos, a harmadik küzdelmében orosz ellenfele bizonyult jobbnak, egy jól elhelyezett testrúgással két
pontot kapott Zsófival szemben. Zsófi így
egy szép ezüstérmet szerzett.
Piacsik András zárta a versenyzõk sorát.

MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, TARTOZZ KÖZÉNK!
Csurkáné Döcsakovszky Mária
edzõ
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Nagy Csilla kosárlabdaedzõ emlékére

2012. decemberi újszülöttek

Csilla a játékos I.
1982-ben a BSE úttörõ fiaival kezdtünk leselkedni a Majorban Dönci bácsi edzésein én, mint kezdõ edzõ a gyerekek, mint kezdõ játékosok. Honnan tanulhattunk volna, ha nem innen?
Közelrõl elõször itt láttam késõbb, többször nem csak mérkõzésen, hanem edzésen is.
A gyerekeknek is feltûnt legendás, „stílustalan”, de haláli pontos dobása. Aztán az
a hozzáállás, amelyet edzéseken, meccseken produkált, szinte rezzenéstelen arccal, de a mosoly, az öröm mindig ott bujkált a szemében…
Csilla a játékos II.
Az élet kegyes volt hozzám, így a BKV Elõre NB I-es csapatát bízták rám. Csilla itt
szándékozott „levezetni”. Amit a pályán mutatott a fiataloknak küzdeni tudásból, játékból, az maga volt a csoda. Az elvárás a bennmaradás volt, igazi „lenni vagy nem
lenni”? Csilla azt mondta a lányoknak, asszonyoknak, s nekem is: „mutassuk meg,
menni fog!”
Mit mondjak? – vezérletével sikerült. Engem is bíztatott, segített. Élmény volt Vele
(Velük) dolgozni. Más kérdés, hogy a BKV Elõre vezetése nem tartotta be a szavát
és feloszlatta a szakosztályt. Csillát ekkor láttam sírni.
Csilla az ember, a barát
'93-ban találkoztam Vele újra. Hallott róla, hogy Kiskunlacházán kezdtem
edzõsködni. Hívott kezdõ gyermekeimmel edzõ mérkõzésekre, segített minket, s Õ
ajánlott a PMKSZ-be Bokody Karcsi bácsiékhoz. Azóta legendás a Dunaharaszti Sasok–Kiskunlacházi KLIKK Zsiráfok SE barátsága.
Csilla az edzõ
Szakmai és emberi hozzáállása megkérdõjelezhetetlen. Amit Õ játékosként letett az
asztalra, azt edzõként is igyekszik letenni. Csilla játszik, tanít, oktat, szeret és Anyjuk is játékosainak. Felnéznek Reá, imádják…
Csilla a pedagógus
Legyen csupa NAGY betûvel. Tudom, sokan felkapják fejüket: Õ nem pedagógus!
Megnyugtatom õket: de az, „tanulatlanul” a kisujjában több pedagógusi érzék van,
mint sok tanult pedagóguséban. Tényleg?! Csilla! Te tudsz egyáltalán kiabálni, veszekedni?
CSILLU a kolléga
'94 óta ellenfelek vagyunk, hatalmas csatákat vívunk. Egymásnak feszülünk, egyszer sírunk, egyszer nevetünk. Minden nyáron közös edzõtáborba megyünk Ikladra.
Már 16 éve és mindig várjuk a következõt! Kell-e jobb kolléga?
CSILLU az edzõ, a barát, a kolléga, a játékos, a pedagógus.
Köszönöm az életnek, hogy találkozhattam és dolgozhattam, VELED.

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
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Abonyi-Tóth Zalán
Ács József
Csontos Dominik
Kiss Dorottya
Kocsis Enikõ
Marton Miklós
Mérei Kincsõ
Mikó Gellért István
Oroszi Boglárka
Rideg Erik
Somogyi Botond
Szabó Dávid
Varga Róbert

12. 04.
12. 04.
12. 27.
12. 15.
12. 11.
12. 04.
12. 02.
12. 08.
12. 03.
12. 02.
12. 14.
12. 29.
12. 21.

2012. december hónapban
elhunytak neve és életkora
Bánhidi Gábor Tamásné
Gubanek János
Horváth Istvánné
Juhász József
Kóczé Dezsõ
Koczó Józsefné
Pallagi József
Pap Ferencné
Provics Ferencné
Szöllõsi Károly
Taskó László
Tilly István
Tóth Lászlóné
2013.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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élt 67 évet
élt 82 évet
élt 92 évet
élt 50 évet
élt 58 évet
élt 88 évet
élt 55 évet
élt 89 évet
élt 70 évet
élt 78 évet
élt 70 évet
élt 63 évet
élt 55 évet
DíJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa

15

Ahogyan én készítem…
MÉZES ZSERBÓ

• 20 dkg cukrot, 1 vaníliás cukor és 25 dkg

Ramát habosra keverünk, majd belekeverjük a már kihûlt grízt. A Ramás grízes tölteléket kétfelé osztjuk, ez lesz az alsó és felsõ töltelék
• a középsõ töltelék 1/2 üveg sárgabarack lekvár
Hûvös helyen pihentetjük egy napot.

Tészta:
• 60 liszt
• 15 dkg cukor
• 1 csipet só
• 2 egész tojás
• 3 bõ evõkanál méz
• 1 púpozott kávés kanál szódabikarbóna
• 10 dkg Rama
• pici tej, amennyit felvesz
A lisztet a cukorral, sóval és a szódabikarbónával összekeverjük, elmorzsoljuk benne a
Ramát és összegyúrjuk a tojással, mézzel és
annyi tejjel, hogy jól gyúrható tésztát kapjunk. Négyfelé osztjuk, folpackba csomagoljuk és egy éjszakára a hûtõbe tesszük. Sütés
elõtt szobahõmérsékleten pihentetjük 1 órát.
A tepsi hátuljára sütõpapírt teszünk és azon
nyújtjuk méretre. A 4 lapot egyenként sütjük
kb. 140 fokon halvány barnára.
Töltelék:
• 4 dl tejben 4 púpozott grízt sûrûre fõzünk és
jól lehûtjük

Csokoládé krém:
• 6 dkg kakaópor
• 20 dkg cukor
• 8 evõkanál tej
• 20 dkg Rama

sott és lecsöpögtetett narancs héjat lemérjük,
majd annyi kristálycukrot adunk hozzá,
amennyi a narancshéja volt lemérve. Felteszszük fõni annyi vízzel, hogy éppen csak ellepje. Kislángon, lassú tûzön addig fõzzük, amíg
a levét el nem fõtte. Szûrõben leszûrjük a maradék levet és tálcára borítva még forrón
megszórjuk kristálycukorral. Hûvös helyen
2 napig száradni hagyjuk.
TÚRÓS POGÁCSA

A tejet a cukrot és a kakaóport sûrûre fõzzük
és belekeverjük a Ramát, majd a sütemény tetejére öntjük és óvatosan, egyenletesen eloszlatjuk.

KANDÍROZOTT NARANCSHÉJ
3-4 vastag héjú narancsot megpucolunk és fél
centis csíkokra vágjuk. Tálba tesszük és hideg vízben áztatjuk 1 napig, úgy, a vizet többször cseréljük rajta. Másnap feltesszük fõzni
annyi vízzel, hogy ellepje. 10 perc fõzés után
leszûrjük és hideg vízzel átmossuk. Az átmo-

Tészta:
• 50 dkg rétes liszt
• 50 dkg tehéntúró
• 50 dkg Rama
• 2 kiskanál só
• 1 csomag sütõpor
• 1 egész tojás a kenéshez
• 15 dkg füstölt sajt a tetejére
A lisztet, sót és a sütõport összekeverjük, elmorzsoljuk benne a Ramát és jól összegyúrjuk a túróval. Hûtõben egy éjszakát pihentetjük. Másnap fél centisre nyújtjuk, szaggatjuk, vagy derelyevágóval rudakat készítünk belõle. Sütõpapírral kibélelt tepsibe tesszük, a tetejét megkenjük tojással és megszórjuk reszelt sajttal. 180
fokra elõmelegített sütõben barnára sütjük.
Készíthetjük akár dupla mennyiséggel is és a
felét lefagyaszthatjuk. Fagyasztóból kivéve
szobahõmérsékleten hagyjuk kiengedni.
Ugyan olyan lesz, mintha akkor készítettük
volna.
PZS.

Elveszett
kutyámat keresem!

2012. december 31-én a tûzijáték miatt elfutott, Dunaharaszti
Határ út környékérõl.
5 éves bolognese ivartalanított kan kutyus. A hasán 5-6 cmes mûtéti heg található, chip nem volt benne.
Nagyon barátságos, kedves kutya. Azóta keressük, mindent
megmozgattuk.
Ha valaki befogadta, kérem rendkívül magas jutalomért
(100 000 Ft) adja vissza.
Elérhetõségem: 20-9677-201
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Az Imperia Pizzériában csütörtöktől vasárnapig
torkoskodhat!
2013. január 31-én,
az országosan tartott Torkos Csütörtök alkalmából,
a teljes számla végösszegéből 50% kedvezményt
biztosítunk.
Február 1-3. között kizárólag az ételeinket adjuk féláron.
Hozza magával gyermekeit is, ajándékkal
kedveskedünk nekik.
Február 14-én a szerelmesek napján is várjuk
kedves vendégeinket érzéki koktéljainkkal
és vágykeltő ételeinkkel.
Asztalfoglalás: 70/9 67 67 67
További részletek:
www.facebook.com/imperia.pizzeria
www.pizzeria-imperia.hu

A SZOLÁRIUM NEM CSAK BARNÍT! avagy pótoljuk a D-vitamint
Természetesen a vendégek többnyire esztétikai célból barnulnak, de gyakran említik azt is,
hogy a borongós, napfénytõl mentes idõszakban a kedélyállapotuk
javítására is szívesen igénybe veszik a szoláriumot. Sajnos a 40 év
feletti lakosságnak csak egy kis
hányada használja ki az UV-fény
szervezetre gyakorolt pozitív hatását, pedig a népbetegségnek számító csontritkulás is megelõzhetõ
lenne a mértékletes, rendszeres szoláriumozással. Ez az arány Nyugat- Európában sokkal nagyobb, hiszen ott nagyobb nyilvánosságot
kap az UV-fény számos kedvezõ hatása. A stressz, a félelem, és az
aggodalmaskodás nem csak az idegrendszerre vannak hatással, hanem a vérnyomás is emelkedik, és hosszú távon gyengítik a szívmûködést az ilyen helyzetekben a megnövekedett adrenalin termelés miatt. A D-vitamin hiánya az egyik legfontosabb oka a szívelégtelenségnek. Napjainkban egyre gyakrabban tapasztalják a szolárium stúdiót üzemeltetõk, hogy orvosi tanácsra keresi fel õket ez a
korosztály. Jó néhány bõrbetegségnél, pl. psoriasis, neurodermitis
vagy akne az UV fény enyhülést hozhat. Számos esetben a bõrkép
is javul. Terápiás kezeléshez azonban orvosi konzultáció szükséges.
Sajnos még mindig találkozunk olyan vendéggel, akinek a barnulás
mértékegysége a pirulás. Az õ gondolataikban rögzült ez a helytelen szemlélet, hogy annál hatékonyabb a szoláriumcsõ, minél inkább megpirult a használata után, pedig éppen ez lenne a leginkább elkerülendõ. Az új fejlesztésû EU 0,3-as
szolárium csövek használatával ezt a
problémát teljes mértékben el lehet
kerülni, hiszen ezek egyik legfontosabb jellemzõje, hogy, nem okoznak
bõrpírt. Fontos, a fokozatosság! Nem
mindegy, ki milyen bõrtípusba tarto-

zik, ennek megfelelõen kell kezdeni a szoláriumozást. Aki leégésre
hajlamos, még az EU 0,3-as csöveknél sem emelheti a perceket hármasával, csak 1, maximum 2 percekkel.
Még egy gondolat… Mi az EU 0,3 W/m2? Nos a legegyszerûbben
köznapi nyelvre lefordítva talán az UV-index mutató, az ami ismertebb. Az EU 0,3 W/m2 , UV index-re átszámolva 12-es szintet jelent. Ez a szint az egyenlítõnél mért, déli napfény erejével azonos.
Európában, a mediterrán országokban, általában a maximum UV index 10-11 között, míg Magyarországon eddig 9,4 volt a legmagasabb sugárzás. Tehát, így talán kimondható, nem gyenge, sõt!
Napfény mindenkinek: D-vitamin, a napfény vitaminja
ha, KEVÉS okozhat:
ha, SOK okozhat:
– D-vitamin hiányt
– leégést
– csontritkulást
– bõröregedést
– szív- és érrendszeri panaszokat
– napallergiát
– autoimmun betegségeket
– csalánkiütést
– angolkórt
– bõrrákot
– mellrák kialakulását
– prosztata rákot
– vastagbélrákot
A WHO ajánlása szerint ajánlott szoláriumozás,
csak a D-vitamin pótlására, bõrtípustól függetlenül: (nem a barnuláshoz szükséges idõ)
január 13,5–16,33 perc/hét
február 12,125–14,67 perc/hét
március 11,5–13,91 perc/hét
Bõvebb információt, találhat a www.malawisun.hu weboldalon, illetve az ehhez kapcsolódó szakirodalmakban.
NGV
MalawiSun Stúdió

ÚJÉVI OPERETT GÁLA

Hagyományteremtõ szándékkal, újévi operett gálával nyitotta meg éves programját a
Laffert-kúria. A nagysikerû
elõadáson fellépett Kállay
Bori, a Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze, Csák József, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Keszler
Éva és Egri József az Interoperett tagjai. A hangszeres
kíséretet Hegedûs Valér orgona- és zongoramûvész, valamint Németh László biztosította. Énekes-mûsorvezetõ a
dunaharaszti Bereznai Roland volt. A táncot, humort
sem nélkülözõ est szünetében dr. Szalay László polgármester mondott rövid, újévi
köszöntõt, majd pezsgõs koccintásra hívta a vendégeket.
A több mint két órás mûsor
egyöntetû tetszést aratott, és
a hazatérõ vendégek részérõl
is
megfogalmazódott
az
igény, hogy az újévi hangverseny tényleg váljon hagyománnyá Dunaharasztin.

