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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei

A Baktay Gimnázium egykori tanárának, Somogyi Györgynek a kiállítását nyitotta
meg Szemadám György mûvészeti író október 8-án az emeleti kiállító teremben.

Wagner Attila fotós kiállításának megnyitóján Láng András plébános méltatta
a taksonyi alkotót. Az est érdekessége
volt, hogy elõször lépett fel a kúriában
Kreisz László, Taksony polgármestere
zenészként. Virtuóz játékkal tette emlékezetessé a megnyitót.

Molnár Attila pszichológus tartott interaktív elõadást a Kávéházi estek keretében október 11-én.

Dr. Csorba László történész, a Nemzeti Múzeum fõigazgatója tartott elõadást Széchenyi és Kossuth vitájáról, új szemléletben mutatva be a két hazafi szembenállását.

Pósa Ede, Balatonszemesen élõ festõmûvész képei tekinthetõk meg az emeleti kiállító teremben november 26-ig.
A kiállítást dr. Feledy Balázs mûvészettörténész nyitotta
meg, francia sanzonokat adott elõ Szabó Ziza énekes és
Dáni János zongoramûvész.

A Nádor Lakóparkért Egyesület és a Laffert-kúria közösen tartotta meg õszi családi vasárnapját. A kisebbeket az emeleten
kézmûves foglalkozás és bábszínház várta, a nagyobbaknak a földszinten tini divatbemutatót, smink tanácsadást, valamint
akrobatikus táncbemutatót szerveztek a „nádorosok”. A kávéházban az anyukák sütivel, a Laffert-kúria kakaóval kínálta a
fiatalságot.
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Elõzetes

Délután az iskolásoknak, este a felnõtteknek tart elõadást
a Nemzeti Múzeum fõmuzeológusa, Gál Vilmos történész
a tudomány magyar nagyjairól.

Fegyó Béla ráckevei festõmûvész 70. születésnapja alkalmából nyílik kiállítás a Laffertkúriában november 29-én, pénteken 18 órakor. Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

HANGÁRADAT
koncertsorozat II. elõadása
december 8-án. Várjuk
a klasszikus zene kedvelõit!
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Szerettetel
köszöntjük
a 90 éves
Schuszter
Feri bácsit!
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RAKLAPFESTÕ PÁLYÁZAT
A Mályvavirág Alapítvány „a méhnyakrákos nõk gyógyulásáért és
a megelõzésért” raklapfestõ pályázatot hirdet: „FESD LE!” a
„NÕK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME” témában.
Pályázat célja: felhívni a nõk figyelmét a méhnyakrák megelõzés fontosságára!
A versenyre 16 éves kortól jelentkezhetnek a kreatív alkotók vagy
alkotó csoportok, nõk és/vagy férfiak, egy festménnyel, A/4-es méretben, bármely technikával, papír alapon.
A beküldött festményekbõl zsûri választja ki az 5 legjobbat, a 6. mûvet pedig online közösség szavazza meg.
Ezután a pályázat nyertesei, Budapesten, óriás raklapokra – 4,8×1,6
m (szélesség×magasság) – festik rá a beküldött mûveket, melyek
egyenként kiállításra kerülnek Magyarország hat különbözõ helyszínén, a 2014 januárjában megrendezésre kerülõ, Európai
Méhnyakrák Megelõzési Héten.
Méret: 4 EUR raklap vízszintesen, 2 sor magasan.

1,6 m

4,8 m
A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy
a díjnyertes munkáját a raklapokon is megfesti.
Kérjük figyelembe venni, hogy a pályamûvek különleges kidol-

gozást igényelnek, mivel az alkotások nem homogén felületre,
hanem a raklapok adta hézagos kialakítására történnek.
A beküldött pályamûveket kérjük méretarányosan készíteni.
A kiállított raklap mellett az Alapítvány feltünteti a kép címét
és alkotójának nevét is.
A nyertesekkel készült interjút, az Alapítvány honlapján és
Facebook oldalán mutatjuk be. A nyerteseket a Megelõzési
Hét nyitó programján, büszkén mutatjuk be a nagyközönségnek.
A kiállított „óriás festmény” nem csak a nyertes alkotás bemutatását szolgálja, hanem felületet biztosít a rendezvényre kilátogató hölgyek számára, hogy monogramjukkal lássák el a raklapot, ha „az elmúlt egy évben voltak nõgyógyászati rákszûrésen”.
A raklapmû megfestéséhez az Alapítvány biztosítja a szükséges
eszközöket.
Beküldési határidõ: 2013. október 15. - 2013. november 30.
Beküldési cím: Mályvavirág Alapítvány, 2330 Dunaharaszti,
Tavasz u. 31-33.
Kérjük a festmény hátuljára a nevet és az elérhetõségeket feltüntetni.
További információ: Takács Gitta: 06 30 342 4260
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Újabb mozgási lehetõség
a dél-pesti gyerekeknek
Elindult Pesterzsébeten a
Kishangya Focisuli, ahova sok szeretettel, még
több labdával és vidám
edzésekkel várják az ovis
és kisiskolás gyermeket.
A Focisuli célja nem profi
sportolók kinevelése, hanem a gyerekek mozgásra szoktatása, a sport megszerettetése.
„A Kishangya Focisuli megálmodásakor egy cél mozgott szemünk elõtt: egy újabb mozgásra hívó, sportolási lehetõséget kínálni a pesterzsébeti, soroksári, csepeli, kõbánya-kispesti és
környékbeli gyerekeknek” – mondta el Tóth Béla, a Kishangya
Focisuli edzõje.
A Focisuli célja nem profi focisták nevelése a gyerekekbõl, azaz a hobbi szint, amit megcéloztak. Várják emiatt a nagyon
ügyes és a kevésbé tehetséges lányok és fiúk jelentkezését
is. A heti rendszerességû edzéseket egyrészt a gyermekek
nagyon várják, készülnek rá, másrészt a mozgás az életük
szerves részévé válik, amit a késõbbiekben is igényelni fognak.
„A Kishangya Focisuliban tehát nem hivatásos labdarúgók képzése zajlik, viszont a hobbi szinttel együtt csapatszellemet, egymásért való kiállást és némi fegyelmet is tanulnak a gyerekek,
miközben nagyon jól szórakoznak. Az edzésekre ugyanúgy várunk lelkes lányokat, mint fiúkat, egy csapatban edzenek a gyerekek.” – állítja Tóth.
A Kishangya Focisuli elérhetõsége:
https://sites.google.com/site/kishangyafocisuli
Telefon: 06 30 416 3166
Bõvebb információ és interjú lehetõség:
Tóth Béla edzõ – 06 30 416 3166
focisuli.kishangya@gmail.com
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Futónagykövetünk jelenti
Bár októberben idõnként zordra vált az
idõjárás, de ez sem rettentette vissza futóinkat attól, hogy folytassák felkészülésüket és további versenyeken mérettessék magukat. A hónap folyamán voltak
idõszakok is, amikor a szép õszi napsütést is élvezhettünk.
Október elsõ vasárnapján szomorú kötelességünknek tettünk eleget. A szeptember végén, Soroksáron, futás közben
brutális módon meggyilkolt futónõ emlékére rendezett futáson vettünk részt,
melynek egyik kezdeményezõje volt
nagykövetünk, Gamplett Gábor, s melynek a hiábavaló erõszak elleni tiltakozás
is célja volt. Dunaharasztiról indulva a
környezõ településekrõl, Soroksárról,
Szigethalomról,
Szigetszentmiklósról,
Taksonyból, Dunavarsányból és Délegyházáról mintegy 50 futó és 20 kerékpáros vonult fel, hogy a megemlékezés helyén csatlakozzon a Boráros térrõl érkezett több száz futóhoz. A helyszínen
Monspart Sarolta olimpiai bajnok futó,
Száraz Dénes színmûvész-futó, valamint
Frank Tibor ultrafutó szólalt fel.
Október 17-én Monspart Sarolta olimpiai
bajnok futó városunkban is tiszteletét tette, hogy a Városi Könyvtárban szervezett
vidám hangulatú elõadás keretében a
sport és egészséges életmód ügye mellett kampányoljon, ami minden korosztály számára aktuális. Az elõadás után
jelenlevõ futóink rövid találkozó keretében pár szót is váltottak vele.
Október második vasárnapján rendezték
meg a SPAR Nemzetközi Maratont és
Futófesztivált, ahol a tavalyihoz hasonlóan idén is voltak olyan futóink, akik éle-
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tük elsõ maratonját, 30 kilométerét teljesítették egyéniben. Fehér László és
Nagy Attila élete elsõ maratonját, Kovács
Richárd pedig élete elsõ 30 km-ét teljesítette. Rajtuk kívül a csapatból még páran futottak maratont vagy 30 km-t egyéniben – a teljesség igénye nélkül a 9 sikeres maratoni, és 3 sikeres 30 km-es
célbaérkezõ közül páran: Veres László,
Fenyvesi Tamás, Györgyi Katalin. A tavalyi egyetlen csapattal ellentétben idén 3
csapatot tudtunk indítani; gratulálunk a
nõi kategóriában a Kondor Ildikó - Kozári
Annamária - Lanszki Klári - Tóth Regina
összetételû Haraszti Gazelláknak, a férfi
váltó kategóriában a Varga Rudolf Drscsák András - Erdõs Péter - Molnár
Sándor összetételû Haraszti Gepárdoknak, s a vegyes váltó kategóriában a
Kuruczné Pintér Irénke - Rácz-Jankó
Csaba - Tóthné Bak Annamária - Panyik
Sándor összetételû Haraszti SebesVegyesnek. Nõi és férfi váltóinkat
szigetszentmiklósi futók is erõsítették. A
7 km-es távon rekordszámú, 32 sikeres
célbaérkezõ volt idén Dunaharaszti színekben; többek között Bazsó Erzsébet
és Esze Tamás; a Szappanos Zoltán által vezetett Seiren Sportklub karatésai,
valamint Fehérné Szûcs-Szabó Csilla jóvoltából, akinek ez volt élete elsõ versenye.
Október harmadik hétvégéjén zajlott a
Rókaûzõk futóverseny. A Kaposvár és
Pécs közötti mintegy 84 km-t kellett megtenni 12 fõs csapatban. Csapatunk tagjai, Kovács Henriett és Varga Rudolf más
csapatok színeiben futottak. Remélhetõleg jövõre ide is tudunk majd csapatot indítani dunaharaszti színekben.
Ugyancsak ezen a hétvégén rendezték
meg a VIII. Kanizsai Futófesztivál és 50
km-es OB-t. A Ferenczy Krisztina és Györgyi Katalin összetételû SZUFLÁS Csajok
páros a nõi páros kategóriában a dobogó
legfelsõ fokára állhatott. A szigethalmi ille-

tõségû Ferenczy Krisztina emellett egyéniben harmadik, korosztályában pedig
második helyen végzett. Ugyancsak szép
eredményt ért el a városunkban élõ, de a
Szigethalmi Ultrafutókat erõsítõ Weinber
Ferenc is a férfiak között.
Október 23-án – immár hagyományainkhoz híven – páran átmentünk a szomszédos Szigethalomra, hogy a Tököli parkerdõben futva csodáljuk az õszi erdõt.
Október utolsó szombatján került sor a
Pilisben rendezett Intersport Túranapra,
ahol szintén több sikeres dunaharaszti
teljesítõnek gratulálhatunk. Középtávon
– többek között – Hais Barbarának és
Hollanda
Gábornak,
hosszútávon
Herbély Szabinának, Bazsó Erzsébetnek
és Esze Tamásnak.
S hogy futóink nemcsak a futásban jeleskednek, példa rá, hogy október hónapban több futónk is körbekerékpározta a
Balatont: Molnár Sándor közel 8,5 óra
alatt tette meg az utat, valamint Kovács
Richárd és Tamás Gábor is körbekerülték a tavat egy másik alkalommal.
Csatlakozás a csütörtök esténként és
vasárnap reggelenként tartott közös futásainkhoz, illetve a Dunaharaszti Futókhoz:
Facebook/Dunaharaszti Futók oldalon,
illetve emailben: gykata.fut@gmail.com
és telefonon: 06-20/495-2302

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

7

2013. OKTÓBER 23.
„Napjainkban más idõk járnak, más a világ felépítése, de a sikert,
a boldogulást most is csak az összefogás teremtheti meg.
Példa erre Dunaharaszti, ahol a várossal együtt erõsödnek az itt lakók
közösségei, s ez az összefogás a további fejlõdés megalapozója.”
Tisztelt Megemlékezõk!
Ma 1956-ra emlékezünk. Amikor Dunaharasztin ezt tesszük, nem szabad elfeledni, hogy városunk ahhoz a Budapesten kívüli kevés helyhez tartozik, ahol fegyveres harcok folytak
1956. október-novemberében. De amíg ide eljutunk, gondoljuk végig, mi vezetett a forradalom kirobbanásához! Próbáljuk megérteni
1956 emberét, hogy miért is ragadtak fegyvert
a hatalommal és a megszállókkal szemben!
A második világháború utáni éveket éljük. A
háborúnak vége, és az azt kirobbantó vesztes
németek és velük együtt a magyarországi németek is – a kollektív bûnösség elve szerint –
háborús bûnösnek számítottak. Sokakat kitelepítettek, lakásaiba idegeneket (magyarokat) telepítettek be, akik szintén nem önszántukból
jöttek ide, hanem a kényszernek engedve hagyták el szülõföldjüket. Dunaharasztin nem volt
kitelepítés, de a „bûnös” nemzetiségeket és a
kommunistákkal együtt nem mûködõket úgy
büntették, hogy a tulajdonost a saját házának
az istállójába költöztették, lakásába pedig a
Felvidékrõl 20 kilós csomagjaikkal elüldözött
és mindenüket hátrahagyott magyar családokat
telepítettek be, növelve ezzel a megfélemlített,
megnyomorított emberek közötti feszültséget.
A hatalom játszott az emberekkel, sorsokkal,
élettel, halállal.
A háború befejezése után megindul az újjáépítés. Az eddig nélkülözõ nép örül, hogy vége a
háborúnak, és nagy lendülettel kezdenek az ország felépítéséhez. 1945 novemberében még
demokratikus választás zajlik, de 1948. már a
fordulat éve: megkezdõdik a termelõszövetkezetek erõszakos kialakítása, a városokban a
gyárak, családi vállalkozások, egyházi iskolák
államosítása, vagyonuk elkobzása, szerzetesrendek feloszlatása, a hitélet állami felügyelet
alá helyezése.
Az újjáépítés lassan halad, a magyarok számára nincs nemzetközi segítség, az emberek dolgoznak és nélkülöznek, fásultak, elgyötörtek,
és félnek. M. Kiss Sándor errõl így ír:
„Révai József, a »magyar Zsdanov« meghatározása szerint: aki nem kommunista vagy kommunistaszimpatizáns, az mind ellenség. Ennek
az elvnek a jegyében a szó legszorosabb értelmében mindent – így a törvénykezést is – a fonákjára lehetett fordítani. Nem lehet például
vitás, hogy a Magyar Köztársaságnak szüksége volt a Köztársaság védelmérõl szóló 1946.
VII. törvénycikkre. Az 1946. március 12-én
meghozott törvény a népnyelv szerint mégis
»hóhértörvénynek« bizonyult. A Révai-elv szerint ugyanis letartóztatható az a személy, aki a
demokratikus államrend vagy a köztársaság ellen szervezkedik. Viszont aki nem kommunista,
az veszélyezteti a demokráciát, tehát letartóztatandó. Erre a törvényre hivatkozva végezték
ki 1946 és 1956 között a magyar állampolgárok százait, illetve ezekre a törvényekre hivatkozva börtönözték be vagy internálták magyar
állampolgárok tízezreit. Így lett egy jogilag
szükséges törvénybõl egy, a jogot megvetõ
rendszerben »hóhértörvény« A diktatúra tehát
megteremtette az »alkotmányos gyilkolás« feltétéleit.”
Zajlik a Rajk-per és a többi koncepciós per. Ez
a fekete autók korszaka, amikor az emberek
féltek véleményt nyilvánítani, mert az államhatalom azonnal lecsapott és eltüntette a hatalomtól eltérõ véleményû embert. Mindennapos
a hajnali csengõfrász. A másképp gondolkodó,
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vagy kuláknak címkézett embereket a hortobágyi és más kényszermunkatáborokba internálják, vagy a recski koncentrációs táborba viszik.
Az otthon maradtaknak bevezették a kötelezõ
beszolgáltatást, akinek nem termett annyi, meg
kellett vásárolni a beadnivalót. Mindez a vidéket rendkívüli módon megterhelte.
Egy barátom édesapjával volt szerencsém
mindezekrõl beszélgetni. Akkoriban Sárbogárdon élt, és egy kis gazdasága volt. Miután teljesítette a beszolgáltatást, mely nem volt könynyû feladat, visszamentek hozzá, és a padlásra
vezetõ létrát egy fokkal rövidebbnek találták,
ami egy esetleges tûz esetén, veszélyes lehet a
környezete számára, ezért elvitték „málenkij
robotra” – magyarul, egy kis munkára –, aminek több hónapig tartó munkatábor lett a vége.
Az akkori társadalom minden, nem csak a paraszti és a polgári rétegének, de a rendszer új
uralkodó osztályának, a munkásságnak is egyaránt kijutott az erõszakból, a megfélemlítésbõl, az ellehetetlenülésbõl. A háborúhoz képest
nem sokkal volt könnyebb az élet. Az embereknek egyre kevesebb vesztenivalójuk volt.
Tisztelt Megemlékezõk!
1956. október 23-án Budapesten kitört a forradalom. Ezeknek a napoknak a történetét jól
ismerjük. A békés, de határozott tüntetés az
ÁVO-s orvlövészeknek köszönhetõen a Magyar Rádiónál fegyveres harccá vált. Jellemzõ az ország helyzetére, hogy a honvédség a
nép oldalára állt, és ezután a beavatkozó szovjetekkel szemben már nem forradalmi, hanem
szabadságharcról beszélhetünk. Ezekben a
napokban zajlottak a haraszti fegyveres események is.
Számomra leghitelesebb forrás édesapám viszszaemlékezése. Tõle hallottam azt, hogy õ hogyan élte meg 1956 õszét.
1956. október 23. után a fõvárost támadó orosz
csapatok Tököl irányából Dunaharasztin keresztül szállították az üzemanyagot a Fõ úton
haladva a fõvárosba. Dunaharasztin egy maroknyi elszánt csapat szállt szembe a megszállókkal, és megpróbálta megnehezíteni az utánpótlást. Egy oroszul tudó helyi lakos elmondása alapján az oroszok tartottak a Harasztin való áthaladástól. Egy alkalommal az Andrus
kocsmánál megállt a tankokból és tartálykocsikból álló konvoj: tanakodtak, mi lenne a legcélszerûbb menetoszlop, mert erre felé már érték támadások õket. Elöl és hátul tankok, közötte a tartálykocsik? Vagy egy tank, egy szállítójármû? Utóbbi megoldást választották és elindultak. A Fõ úti benzinkút magasságában a
forradalmárok megtámadták a menetoszlopot.
Két tartálykocsinak meglõtték a vezetõjét, s
azok megálltak. A tankok viszonozták a tüzet.
A Fõ út pillanatok alatt harcszíntérré alakult.
Az oroszok elvonultak, elhagyva a két kilõtt
tartálykocsit. Mindkét jármûnek járt a motorja. Egy ideig senki sem mert odamenni. Nem
tudták, van-e még élõ ember a jármûben, de
nem volt már benne katona, feltehetõen a tankok kimenekítették a jármûveket kezelõ személyzetet. Ezután két fiatalember elhajtott a
jármûvekkel. Az egyik kocsit a Duna lejárónál
a folyóba vezették, a másiknak a Dózsa György
úton leállt motorja, így az a régi piactéren maradt, onnan csak késõbb távolították el.
Másnap Alsónémedi irányából érkezõ orosz
egység felderítõjét, egy oldalkocsis motorkerékpárost ért halálos lövés. A felkelõk egyike
késõbb odament a motoroshoz, hogy megnézze életben van-e, ha igen orvoshoz viszik. Ezt

az eseményt valaki lefotózta, majd ezért a forradalmárt késõbb bebörtönözték.
Egy másik alkalommal szovjet tankok jöttek
Dunaharasztira, a tankokon katonák ültek.
Mindenki csodálkozott milyen felelõtlenek,
pedig tudják, hogy itt szabadságharcosok vannak. A tankok megálltak, és apámat szólították
magyar nyelven. Kiderült, hogy magyar katonák voltak orosz katonaruhában. Kérték, menjen az orosz tiszthez és adjon magyarázatot,
miért lövöldözik le Dunaharasztin az õ katonáit. Apám kitérõ választ adott.
Egy esetben a felkelõk mellé csatlakozott több
mint 100 fõs tömeg a községháza elé ment, és
egy tisztviselõt kívánt felelõsségre vonni korábbi cselekedetei miatt. A Nemzeti Bizottság
vezetõje lecsillapította az indulatokat, megvédte a hivatalnokot, mondván, ha majd újra rend
lesz, ítélkezik fölötte a törvényes bíróság. Ez
is bizonyítja, hogy a felkelõk nem csõcselék
módjára viselkedtek, hanem felelõsségtudattal
rendelkeztek.
Mindenki a maga módján vette ki a részét a
küzdelemben. Sokszor némán, észrevétlenül
segítették egymást, mint dr. Bollobás Béla, aki
ápolta a sebesülteket, vért gyûjtött a forradalmároknak. Meg kell említenem még azt a rendõrt is, aki a megtorlás idején Dunaharasztin
volt szolgálatban. Õ figyelmeztette azokat a
haraszti fiatalokat, akiket elõ akartak állítani,
hogy bújjanak, meneküljenek el.
1956. november 4-én a szovjet csapatok megtámadták Budapestet. Következett a kegyetlen
megtorlás. Sokan eltûntek, sokan elhagyták a
hazát. Sokukat elfogták, megkínozták és bebörtönözték, közülük számosan egy életre tönkretéve szabadultak több év után a börtönbõl.
Mindezeken elgondolkodva, most is arra az eredményre jutok, hogy – mint a történelmünk során
oly sokszor – csak magunkra és egymásra számíthatunk! 1956 megtanít bennünket, hogy napi
kis politikai ellentéteinken, nézetkülönbségeinken felülemelkedve, sikeresek lehetünk. Az ötvenhatosok egy világbirodalommal szálltak
szembe – és ha rövid idõre is – de sikert arattak,
megteremtve egy világméretû változás alapját.
Ehhez az összefogáshoz mutat példát 1956
szellemisége, amit tiszteljünk, õrizzünk és tartsuk meg emlékezetünkben!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A most elhangzó dal közben emlékezzünk meg
mindazokról az emberekrõl akiknek életét követelte a forradalom, akiket bebörtönöztek, és
megkínoztak, és akiknek el kellett hagyniuk
hazájukat és idegen földön, távol a hazától éltek és élnek, valamint azokról, akik a forradalom után itthon maradtak és tovább építették
az országot napjainkig.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Részlet Karl József alpolgármester
beszédébõl.
(További fotók a hátsó borítón.)

ujsag@dunaharaszti.hu
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BÉKEMENETTEL ÜNNEPELTÜK
AZ 1956 FORRADALOM ÉVFORDULÓJÁT
A Dunaharaszti FIDESZ csoport
a Margithíd Pesti hídfõjénél gyülekezett, hogy csatlakozzon a Békemenethez. Valami békés, boldog, jóérzés árasztotta el a résztvevõket. Együtt lenni és hitet tenni a magyarságunk, a családunk,
nemzettársaink, és önmagunk
mellet. Érezni ezt a hatalmas sokaságot, érezni, hogy nem vagyunk
egyedül. Talán még soha nem voltunk együtt ilyen sokan, ez a bizalom ereje egymásban és önmagunkba. Gyönyörû az idõ a jó Isten
áldása kíséri nemzetünket. Beszélgetünk, énekelünk szebbnél szebb
hazafias nótákat. Igen tudjuk a Duna másik oldalán, ha kevesen is,
de másfajta céllal gyülekeznek, igen a meg nem szerzett koncon osztozkodnak, nem kímélve egymást sem. Õk másfajta értékrend alapján ítélik meg hazánk boldogúlását, és ez szomorú tény. Bíznunk kell
abba, hogy egyre többen belátják közülük, hogy a gyûlölködés, a harag rossz tanácsadó. Ez a hatalmas Békemenet tanúsága annak, hogy
a nemzet összetartó ereje növekszik, és egyre erõsebb lesz. Útközben a menet résztvevõi az 1956-os Forradalom hõseinek emlékére
mécseseket helyeztek el a Terrorháza emlék falánál. A Hõsök terén
meghallgattuk Orbán Viktor Magyarország miniszter elnökének ünnepi beszédét, méltó módon emlékezett meg a világon is példát mutató forradalmunkról. Itt ezen a téren ifjú emberként mondott már
világra szóló beszédet a forradalom hõseinek temetésén. Tisztelete
a hõsök iránt, és elkötelezettsége a nemzet iránt, nem változott. Isten áldja hazánkat és nemzetünket.
Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!
Ignácz János, a DPVE elnöke

Kempo
Országos MMA Szövetség Magyar Bajnokságának 2. fordulóján a Dunaharaszti
Kempo Sport 1 arany,
4 ezüst érmet szereztek, míg a Hegyvidék
Harcosai Küzdõsport
Akadémia 1 arany, 2
ezüstérmet nyertek.
Az érdekesség az, hogy mindkettõ klubnak a vezetõedzõje a
Profi MMA Világbajnok, többszörös Kempo Világbajnok Felföldi „hegylakó” Szabolcs. Eredmények:
Dunaharaszti Kempo Sport: Topánka Szilárd 1. helyezett
(felnõtt ) - László Tamás 2. helyezett (junior 2) - Adamkó Ferenc 2. helyezett (junior 2) - Bogádi Márk György 2. helyezett
(junior 2) - Dányi Richárd 2. helyezett (gyermek B)
Hegyvidék Harcosai Küzdõsport Akadémia: Leiwolf Péter
1. helyezett (felnõtt) - Magyar Gergely László 2. helyezett (felnõtt) - Kovács Roland 2. helyezett (gyermek B).
Szeptember 28-án Esztergomban Horváth „Bendza” Benjámin tanítványunk 1 perces fojtással gyõzte le tatabányai ellenfelét, a Gyõzelmek Éjszakája K-1 MMA gálán. A profi MMA
2x5 perces küzdelemnek szentelt meccsnek még az elején
ütés-ütés kombináció után lekerültek földre, ahol több rámért
találat után hátsó fojtással feladásra kényszerítette ellenfelét.
Gratulálunk!
Felföldi „hegylakó” Szabolcs
Dunaharaszti Kempo Sport

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314
Tel: (36-1) 469-4105 Fax: (36-1) 469-4353 e-mail: pest.mki@katved.gov.hu

KÖZLEMÉNY
Elõzzük meg a kéménytüzekkel kapcsolatos káreseményeket!
Megkezdõdött a fûtési szezon és ezzel egy idõben sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek, naponta
riasztják a tûzoltókat robbanások és szén-monoxid-mérgezések
miatt. A gyakran tragikus kimenetelû események többsége kellõ
odafigyeléssel és felkészüléssel megelõzhetõ lenne.
Pest megye kéménytûzzel kapcsolatos káresemények szempontjából
Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét követõen a harmadik helyen áll. Az igazgatóság idén negyvenhat kéménytûzzel
kapcsolatos eseményt regisztrált, legtöbbször – huszonegy alkalommal – az érdi katasztrófavédelem hivatásos tûzoltóit riasztották,
legkevesebbszer – öt esetben – a gödöllõi tûzoltó egységeknek kellet vonulniuk. A ceglédi kirendeltség mûködési területén hétszer, a
monori kirendeltség mûködési területén kilencszer és váci kirendeltség mûködési területén tizenháromszor volt szükség tûzoltói beavatkozásra kéménytûz miatt.
Szén-monoxid-mérgezéshez ez idáig huszonöt alkalommal riasztották a Pest megyei katasztrófavédelem tûzoltó egységeit.
A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelõ-, fûtõ-, és egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás és ellenõrzés hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelõ szellõztetésére vezethetõ vissza. Éppen ezért különös jelentõsége van a
kémények rendszeres ellenõrzésének. A nehezen észlelhetõ, színtelen
és szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzõen a tüzelõberendezésen
vagy a nem megfelelõen mûködõ kéménybõl áramlik vissza a helyiség légterébe. Kerülhet mérgezõ gáz a lakótérbe nem kellõen tömített kályhából, kandallóból, füstcsõbõl, kazánból, vagy az elszennye-

Dunaharaszti Hírek – 2013 november

zõdött fürdõszobai „átfolyós” vízmelegítõbõl is.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelõ,
fûtõ berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és
javítania. A kémény állapotát elõírt idõszakonként – gázüzemû berendezés esetén évente, szilárd és olajtüzelésû berendezés esetén félévente – ellenõriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is
évente vizsgáltassuk felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelõ
készülék használata, egy megfelelõ eszköz életet menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!
Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó vásárlása, kandalló és minimális légáteresztõ képességû nyílászárók beépítése esetén. Lehetõség szerint használjunk a lakószobában légbevezetõt, a vizes helységekben (WC, fürdõszoba, konyha) légelvezetõt,
így biztosítható garantáltan a megfelelõ mennyiségû és minõségû levegõ.
A kazánnal, fõként vegyes tüzelésû kazánnal felszerelt ingatlanban a
kémények ellenõrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is (vízkõlerakódás, biztonsági szelep mûködõképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl, ügyelni kell a tüzelõanyag tárolására is, biztosítsuk a megfelelõ távolságot a tüzelõ, fûtõ berendezés és az éghetõ anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghetõ anyagokat
távolítsuk el!
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem mûveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon!
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testület
2013. október 28-i ülésen hozott döntések
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza a polgármestert a Dunaharaszti Útépítések III. ütem megépítésével összefüggõ
felhalmozási célú hitelfelvétel tárgyában, a feltételes közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására. A hitelfelvétel becsült költsége
43 720 000 Ft. Egyben kiegészíti a 2013. évi közbeszerzési ütemtervet a
fenti tétellel.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk és gyermekeik számára, valamint a 3 vagy több gyermeket nevelõ szülõk és gyermekeik számára kedvezményesen – 50%-kal csökkentett belépõ, ill. részvételi díj ellenében – biztosítja a városi intézmények által szervezett gyermek, ifjúsági, valamint ifjúságot érintõ programjainak látogatását. A
kedvezményt a város jegyzõje által kiállított igazolással lehet igénybe venni.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja a stratégiai zajtérkép készítés érdekében 2005. október 4-én létrejött Budapest és Vonzáskörzete Települési Önkormányzatainak Társulásának 2014. február 20-ai hatállyal történõ megszûnését.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat által fenntartott és a KLIK által mûködtetett oktatási intézmények Intézményi Tanácsába
az önkormányzati választási ciklus lejártáig az alábbi képviselõket delegálja.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a „Stratégiai Zajtérkép és Intézkedési Terv Dunaharaszti Városra 2012” dokumentációt.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Római és Szekér utcák
Dunaharaszti Szabályozási tervében meghatározott összekötésének érdekében megbízza a polgármestert a következõ teendõkkel:
1. a 8185 és 8161 hrsz.-ú önkormányzati utakat osztassa meg akként,
hogy a 8185 hrsz.-ú ingatlanból az elõterjesztés melléklete szerinti vázrajzon feltüntetett 8185/1 hrsz.-ú 8 m2 nagyságú és 8185/2 hrsz.-ú 3568
m2 nagyságú ingatlanok, a 8161 hrsz.-ú ingatlanból pedig az elõterjesztés melléklete szerinti vázrajzon feltüntetett 8161/1 hrsz.-ú 941 m2 nagyságú és 8161/2 hrsz.-ú 645 m2 nagyságú ingatlanok kerüljenek kialakításra;
2. kezdeményezze a kialakuló 8185/1 (8 m2) és 8161/1 (941 m2) tervezett
helyrajzi számú közutak magánúttá történõ átminõsítésének hatósági eljárását, amellyel kapcsolatban a Képviselõ-testület egyetért a közútból keletkezõ magánutak útátminõsítés általi forgalomképessé válásával;
3. a magánszemélyek tulajdonából kialakítandó 03/332 (697 m2) és 03/335
(696 m2) tervezett helyrajzi számú saját használatú utak új közutak kialakítása céljára a 8185/1 (8 m2) és 8161/1 (941 m2) ingatlanok fejében az
arra kötendõ szerzõdéssel kerülhetnek önkormányzati tulajdonba, amely
szerzõdés megkötését megelõzõen vagyonérték becslés készítése, és az
ennek függvényében elkészített szerzõdéstervezet ezt követõ képviselõtestületi jóváhagyása szükséges;
4.mindezekkel összhangban terjessze elõ az önkormányzati vagyonrendelet megfelelõ módosítását.
A telekalakítások teljes költségét ifj. Surányi János (Dunaharaszti, Petõfi u.
96/a) viseli.
Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy Kalapács Imre önálló bírósági végrehajtó elõtt folyó végrehajtási eljárásban
– legfeljebb 20 000 000 Ft-os vételár-ajánlattal – az Önkormányzat vevõként részt vesz a Dunaharaszti, Zöldfa u. 39. szám alatti 1001 hrsz.-ú, mûemléki védelem alatt álló Német Nemzetiségi Tájház elsõ végrehajtási árverésén.
A Képviselõ-testület úgy dönt továbbá, hogy a PK Követeléskezelõ Zrt.
saját jogú zálogjogos végrehajtást kérõvel az Önkormányzat megköti az
elõterjesztéshez mellékelt tervezet szerinti szerzõdést, amely alapján a
Dunaharaszti 1001 hrsz.-ú ingatlan tehermentes tulajdonjogának megszerzéséért az Önkormányzatnak mindösszesen 8 000 000 Ft-ot kell fizetnie.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elõterjesztéshez mellékelt tervezet szerinti szerzõdést a PK Követeléskezelõ Zrt.-vel kösse meg, majd a szerzõdés megkötése után gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat az ingatlan elsõ végrehajtási árverésén vegyen részt.
A Képviselõ-testület a tulajdonjog megszerzése esetén az ingatlant a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes használatába kívánja
adni, azzal, hogy a mûködési költségek, fenntartás a Német Nemzetiségi
Önkormányzatot terheli.
A Képviselõ-testület akként dönt továbbá, hogy az elõterjesztéshez mellékelt, a PK Követeléskezelõ Zrt.-vel kötendõ megállapodás megkötésének,
valamint az árverésen történõ részvételnek, és a Tájház tulajdonjoga megszerzésének elõzetes feltétele, hogy a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselõ-testületi határozatával dönt arról, miszerint a Tájházat
használatba veszi, és a használat során a Tájház fenntartását, mûködtetését, üzemeltetését saját költségvetése terhére vállalja.
Az ingatlanvétel fedezetére az általános tartalékból biztosítanak elõirányzatot.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja az Önkormányzat stratégiai ellenõrzési tervét és a 2014. évi belsõ ellenõrzési ütemtervét a
kockázatelemzéssel alátámasztott formában az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.
A feladatok elvégzésének határideje: 2014. december 1.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint intézményfenntartó elfogadja a Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat módosított szakmai programját.
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Köznevelési
intézmény neve:
1. Baktay Ervin
Gimnázium

Delegált képviselõ

Lehel Endre alpolgármester, távollétében
teljes jogkörben felruházott helyettese
Hajdu Zsolt az Oktatási, Mûvelõdési és
Sport Bizottság elnöke
2. Dunaharaszti
Lehel Endre alpolgármester, távollétében
Alapfokú
teljes jogkörben felruházott helyettese
Mûvészeti Iskola
Hajdu Zsolt az Oktatási, Mûvelõdési és
Sport Bizottság elnöke
3. Dunaharaszti
Lehel Endre alpolgármester, távollétében
Hunyadi János
teljes jogkörben felruházott helyettese
Német Nemzetiségi Hajdu Zsolt az Oktatási, Mûvelõdési és
Általános Iskola
Sport Bizottság elnöke
4. Dunaharaszti
Lehel Endre alpolgármester, távollétében
Kõrösi Csoma
teljes jogkörben felruházott helyettese
Sándor
Hajdu Zsolt az Oktatási, Mûvelõdési és
Általános Iskola
Sport Bizottság elnöke
5. Dunaharaszti
Lehel Endre alpolgármester, távollétében
II. Rákóczi Ferenc
teljes jogkörben felruházott helyettese
Általános Iskola
Hajdu Zsolt az Oktatási, Mûvelõdési és
Sport Bizottság elnöke

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testület engedélyezi és jóváhagyja a
„Baktay Ervin indián-cowboy múzeum” gyûjteményének adományozási szerzõdés megkötését, ami által az érvényessé válik.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul, hogy a Baktay
Ervinné által alapított Baktay Ervin Alapítvány a Keleti Mûvészetekért (The
Ervin Baktay Fundation for Oriental Arts) rövidített nevén Baktay Alapítvány
(képviseli: dr. Bethlenfalvy Géza orientalista – 1121 Budapest, Remete u. 1.–
tulajdonosi jogokkal felruházott kuratóriumi elnök) a Laffert-kúriában mûködjön, és székhelyének átvezetése a Laffert-kúria 2330 Dunaharaszti, Fõ út
172. címre a Fõvárosi Törvényszéken bejegyzésre kerüljön.

Beszámoló a két ülés közötti eseményekrõl:
– Megerõsítésre került a 20. éves testvérvárosi kapcsolat Aldorf b. Nürnberg
várossal. A testvérvárosi delegáció fogadására 2013. október 3–5 között
került sor.
A hivatalos ünnepség október 4-én, pénteken volt a Laffert-kúriában, ahol
képekkel és rövid mûsor összeállítással felidéztük a kapcsolat létrejöttének
elõzményeit és az elmúlt 20 év eseményeit.
– A közútkezelési feladatok körében elkészült:
• Gréderezés tömörítéssel a földúthálózaton
• Sport-szigeten itatott aszfaltburkolat építése
• Kátyúzás, beszakadás javítás
• Paál L. utcában 30 km/óra sebességkorlátozás KRESZ táblázása
• Padkajavítás
• A Király-köz meredek szakaszain az útfelület itatott burkolattal javításra
került.
– A város területén többszörös felszólításunk ellenére az ELMÛ Nyrt. ismételten bejelentés nélkül megkezdte az elektromos hálózat ûrszelvény galylyazását, ezzel jelentõs károkat okozva a közterületi fákban. A levágott
gallyak felszólításunk ellenére hetekig a közterületen maradnak, melyet lakossági kérésre, több esetben kénytelenek vagyunk saját költségünkön elszállítani.
– A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a kerítés javítás,
festés elkészült.
– 2013. november 4-tõl 2014. április végéig 46 közmunkás foglalkoztatására kerül sor a városban. Kérésünkre a Munkaügyi Hivatal nem 6, hanem
napi 8 órás foglalkoztatás lehetõségét biztosítja utólagos finanszírozással.
– Dunaharaszti Város Képviselõ-testületének Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Bizottsága a 20/2013. (X. 24.) sz. határozatával az „Év Sportolója Díj” címre – a Pest Megyei Önkormányzat által meghirdetett év végi kitüntetésekhez az alábbi 4 fõ jelölését javasolja:
1. Gonda László (sakk) Felnõtt kategória „Év Sportolója Díj”
2. Lengyel Andrea (sakk) Leány utánpótlás „Év Sportolója Díj”
3. Hortobágyi Eszter (birkózás) Leány utánpótlás „Év Sportolója Díj”
4. Lenkó Károly (birkózás) „Év Edzõje Díj”

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Város Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálata

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Családgondozó
munkakör betöltésére.

hirdet
Gyermekorvosi állás betöltésére
területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozott idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Gyermekekkel és családokkal végzett szociális munka a gyermek
érzelmi, értelmi, testi és erkölcsi fejlõdésének, jólétének, családban
való nevelkedésének elõsegítéséhez, a veszélyeztetettség megelõzéséhez. illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. Családgondozás, tájékoztatás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének
segítése, szabadidõs programok szervezése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– Felsõfokú képesítés, 15/1998. (IV. 30) NM rendelet 2. számú mellékletében felsoroltak
– Büntetlen elõélet
– Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV. 30) NM rendelet 3. § (7.)
bekezdés alapján a GYVT. 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8.) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem
áll fenn.

PÁLYÁZATOT

Ellátandó feladatok: A város közigazgatási területén
gyermekorvosi körzetben, gyermekorvosi feladatok ellátása
területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában.
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátása is a gyermekorvos
feladata. A praxis 947 fõs.
Az Önkormányzat a Gyermekorvosi Rendelõ
részbeni fenntartását biztosítja.
A pályázat benyújtási határideje folyamatos,
de legkésõbb 2014. január 31.
Az állás az elbírálást követõen – a szükséges engedélyek
birtokában – azonnal betölthetõ.
A pályázatot dr. Szalay László polgármesternél kell benyújtani,
a 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152. címre.
További felvilágosítás kérhetõ a polgármestertõl személyesen,
vagy a +36/24-504-450-es telefonszámon.

KEDVES SZÜLÕK!
Örömmel értesítjük önöket, hogy a védõnõi tanácsadó közösségi helyiséggel bõvült, melyben szülésre felkészítést, babamasszázs tanfolyamot és baba-mama klubot tartunk.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk ingyenes foglalkozásainkra.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– Szociális területen, gyermekvédelemben szerzett tapasztalat, szabadidõs programok szervezésének gyakorlata
– Alapszintû informatikai rendszerismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz
– Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
– Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2013. december 2.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított
15 nap
A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Dunaharaszti Város Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat (Dunaharaszti, Andrássy Gy. u. 14.) címére
történõ megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: Családgondozó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Kérjük a szakmai önéletrajzban e-mail cím megadását. A pályázat
csak postai úton nyújtható be, a pályázati határidõ a pályázat intézménybe beérkezésének dátuma.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paréj
Józsefné intézményvezetõ nyújt a 06-24-531-341-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Dunaharaszti Város honlapja 2013. október 15.
– Dunaharaszti Hírek 2013. novemberi számában

Dunaharaszti Hírek – 2013 november

Az idõpontokról és foglalkozásokról bõvebb felvilágosítást adunk a 06-24/ 260-357 telefonszámon, ahol lehetõség
van elõzetes idõpontegyeztetésre (bejelentkezésre).
Szülésre felkészítést tart Kindlingerné Fritz Teréz védõnõ
pénteken délelõttönként, folyamatosan, bármikor be lehet kapcsolódni.
A babamasszázsra Derda Sándorné hétfõn délelõtt és Szatmári Judit pénteken délelõtt várja a babákat és mamákat.
Dobosné Kulcsár Katalin havonta egyszer, elõre megbeszélt
idõpontban várja a klubozni vágyókat változatos témákkal,
meghívott vendégekkel.
További programjainkról, aktuális eseményekrõl folyamatosan
tájékoztatjuk a kedves szülõket.

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
„Hõsök emlékére” futóverseny
„Az életben nem a gyõzelem a legfontosabb, hanem a küzdelem.” (Pierre de
Courbertin)
Az idei tanév rekordokkal indult. Az õsszel
sorra dõltek meg a hideg- és a melegrekordok, rekord létszámú elsõs iratkozott
be az iskolákba, a Rákóczi-iskolások rekord létszámú indulóval értékes díjat nyertek a Spar-futáson, és rekord született a
„Hõsök-emlékére” rendezett futóversenyünkön is.
Talán a futás szeretete, talán a jó idõ, talán az ígért 5-ös, talán a jó hangulat...
Nem tudom, de az biztos, hogy az idén
559 fõ vett részt a megmérettetésen.
Ki könnyebben, ki nehezebben, de mindenki teljesítette a távot. Öröm volt látni
indulás elõtt az izgalmat az arcokon. Minden induló dicséretet érdemel, hiszen
úgy gondolom saját határain belül a maximumot próbálta teljesíteni az összes
résztvevõ.

Gratulálok a versenyzõket felkészítõ kollégáknak, és az évfolyamonkénti elsõ helyezettek nevét hagyományainkhoz híven
az idén is szeretnénk közzétenni:
3. évfolyam
Reich Lilla
Kinder Zalán

Kõrösi Cs. S. Á. I.
Kõrösi Cs. S. Á. I.

4. évfolyam
Kiss Nikoletta Anna Kõrösi Cs. S. Á. I.
Szabó Péter
Kõrösi Cs. S. Á. I.
5. évfolyam
Õz Enikõ
Braun Rajmund

Kõrösi Cs. S. Á. I.
Kõrösi Cs. S. Á. I.

6. évfolyam
Simon Sára
Madarász Csaba

II. Rákóczi F. Á. I.
Kõrösi Cs. S. Á. I.

7. évfolyam
Balogh Maja
Miskolci Dávid

Kõrösi Cs. S. Á. I.
II. Rákóczi F. Á. I.

8. évfolyam
Fábián Zsuzsanna Kõrösi Cs. S. Á. I.
Kreisz Brúnó
Hunyadi J. Á. I.
Pontverseny eredménye:
1. Kõrösi Cs. S. Á. I. 129 pont
2. II. Rákóczi F. Á. I. 60 pont
3. Hunyadi J. Á. I. 59 pont

Szeretnénk köszönetet mondani a verseny lebonyolítását segítõ minden kollégának és szülõnek, hiszen a tanulókat kísérõ, vigyázó segítség nélkül ilyen sok
gyermeket nem tudtunk volna megmozgatni.
Czompa Gyula

Mozgásra fel!
Rendhagyó módon tartotta meg iskolánk
a már hagyománnyá vált alsós sportvetélkedõt.
Október 11-én iskolánk a Magyar Diáksport Szövetség által kezdeményezett
sportnap keretein belül, melyre elõzetesen kellett benevezni, elõször az egész
felsõ és alsó tagozatot megmozgató futásra került sor, mely során a tanulók, és persze néhány lelkes pedagógus 2013 métert futott.

Miután a reggeli órákban (8 órakor) kellõképpen felfrissült mindenki, következett az
alsó tagozatosok által már nagyon várt játékos sportvetélkedõ. Idén évfolyamokra bontva versenyeztek az alsós gyerekek.
A kicsi elsõsöknek még újdonság volt a
megmérettetés, de bátran kijelenthetem,
hogy rendkívül ügyesek, figyelmesek voltak a legkisebbek. Gyorsan megértették a
feladatokat, és kiválóan teljesítették azokat
az osztályfõnökök irányításával. A kellõ
hangulatot már a verseny elõtti közös kis
táncos mozgás meghozta, melyet a Kolompos együttes vidám zenéjére roptunk.
A 2., 3. és 4. évfolyamos gyerekek már rutinosan vágtak neki a sorverseny feladatainak. A 3. osztályosok versenye igen izgalmasnak bizonyult, hiszen csak a pontok összesítése után derült ki a végleges
sorrend, 1-1 pont különbség volt a csapatok között.
A gyõztes osztályok egy-egy gyönyörû
vándorserleget vehettek át, amely már a
megszokott módon 1 éven át a terem dísze lehet.
Aztán jövõre jöhet a visszavágó!
Az idei összecsapás eredményei:
1. évfolyam:I. 1. a 2. évfolyam: I. 2. b
II. 1. b
II. 2. a
III. 1. c
III. 2. c
IV. 1. d
3. évfolyam:I. 3. b 4. évfolyam:I. 4. b
II. 3. c
II. 4. a
III. 3. a
Kollégáimnak és a 8. a osztályból a lelkes
fiú segítõimnek köszönöm az odaadó
munkájukat!
Kovács Gáborné

A közlekedési múzeumban
Fizika szakkör októberi programjainak keretében a Múzeumok Õszi fesztiválján a
Közlekedési Múzeum Elektrotechnikai
Múzeumába látogattunk.
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Tematika: „A lámpás én vagyok” rendhagyó fizika óra volt, ahol mûhelymunka keretében, gyakorlati példákon keresztül ötleteket kaptak a diákok és a fizika tanárok
is arról, hogy hogyan lehet napjaink kevés
fizika óraszámban megszeretni a fizikát.
5 és 10 perc alatt kellett tekercsmotort készíteni, rézdrót facsavar és mágnesbõl,
majd ötleteket kaptak a tanulók arra vonatkozóan, hogy hogyan állítsák össze a múzeum által kidolgozott Jedlik-féle forgony
valósághû mûködõképes modelljét.
A látottakat és tanultakat nagyszerûen
tudják majd hasznosítani az órákon is. Nagyon jól érezték magukat amirõl a képek
is tanúskodnak.
Székely-Simon Mária
Ig.h.

Maratonka – az elsõ lépés!

Már több éve iskolánk mindig képviselteti
magát kisebb-nagyobb létszámmal a hagyományosan októberben megrendezendõ budapesti SPAR Maraton futóversenyen. No, természetesen még nem a
maraton távon indultak idén sem a „kis”
nevezõink. De ki tudja? Talán egyszer!
Váltóban! Na, de ez még a jövõ!
A jelen viszont nagy örömöt hozott számunkra! Mégpedig, hogy Budapest agglomerációjában iskolánk a III. helyet szerezte meg az intézmények által benevezett futók számának tekintetében. A közel 100 nevezõvel 75 000 Ft értékû SPAR-ajándékutalványt nyertünk iskolánknak.
Azt hiszem, minden tekintetben sikeres
napnak könyvelhetjük el a 28. SPAR Budapest Maraton napját, október 13-át. Az
idõ gyönyörû volt, a hangulat kiváló, a gyermekek pedig jókedvûek, mosolygósak voltak. A legkisebbektõl a legnagyobbakig
mindenki becsületesen helytállt a 2,7 kmes, ill. a bátrabbak a 7 km-es távon.
A Maratonkának elkeresztelt 2,7 km-en
közel 12.000 ember futott együtt. Reméljük, hogy nemcsak a nevezésért kapott
póló és baseball sapka, ill. a befutásnál
felvett bemutatócsomag, hanem a táv teljesítésének öröme is meghozza a kedvet
jövõre is a most induló gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt. Bízunk benne, hogy
2014-ben még többen állunk rajthoz!
Gratulálunk minden indulónak!
Kovács Gáborné és Mezei Erzsébet

ujsag@dunaharaszti.hu
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Erdei iskola Döbröntén
Egy esõs szerda reggel vágtunk neki a két
ötödik osztállyal a várva várt útnak. Erdei
iskolánk célállomása Döbrönte, egy kétszáz fõnél kisebb falucska volt. Ahogy távolodtunk Dunaharasztitól, úgy kezdett javulni az idõ. Mire odaértünk, nagy meg-

elõzõ esti program ismétlõdött váltással.
A túra és az átélt izgalmak hatására hamar
csöndbe burkolózott a tábor.
Utolsó nap csomagolás, majd reggeli következett. Ezután az egyik osztály
kézmûveskedett, ahol kötélverést és ékszerkészítést tanultak a gyerekek, addig a
másik csapattal Gannára sétáltunk át, ahol
az Eszterházy Mauzóleumot néztük meg.
Ebéd után egy kis dinnyeevés, majd még
egy kis kosarazás és focizás jött, aztán búcsút vettünk a szállástól és Döbröntétõl.
Nagyon jól éreztük magunkat, már várjuk
azt, hogy jövõre hova megyünk.

egyik játékot. Volt kidobó játék, fogó és
labdajátékok… A jó idõ is hozzájárult a délután sikeréhez. A gyerekek nagyon felszabadultan sportoltak, mi pedagógusok pedig egymástól is tanultunk a szabadidõ
színesítésére egy-egy új játékot.
Czafrangóné Bandl Mária
napközis mkv.

Dr. Buborék

Vásárhelyi Gabriella és
Weinber Róbertné osztályfõnökök

Hajókirándulás Szentendrére
könnyebbülésünkre, már nem esett. Két külön, egymástól néhány háznyira lévõ turistaházban lettünk elszállásolva. Nagy
egyezkedések után sikerült beosztani a
szobákat, majd egy finom ebéd következett. Teli hassal vágtunk neki felfedezni a
környéket. Felsétáltunk Szarvaskõ várának
romjaihoz, ahonnan csodálatos kilátás nyílik az egész környékre. Visszafelé felfedeztük a szederbokrokat, tele érett, csábító
gyümölcsökkel. Gyerekeinkkel leküzdve a
szúrós ágak jelentette nehézséget leszüreteltük a termést. A legtöbben még soha nem
szedtek szedret, így nagy élmény volt.
Délután mindkét osztály külön-külön
geotúrán vett részt, ahol a környék mészkõkincseivel ismerkedett, majd egy falusi
olimpián mérkõztek meg csapatokban. Itt
a tojáshordástól a mocsárjárásig kezdve
változatos feladatok vártak rájuk. Lelkesen
ment a küzdelem, mindenki igyekezett
hasznára lenni csapatának. A modulok
után megvacsoráztunk, majd az egyik osztállyal kürtõskalácsot dagasztottunk és sütöttünk a tábortûz mellett, közben tábori
dalokat énekeltünk.
Közben a másik csapat éjszakai bátorságpróbára ment, ahol 5 fõs csapatokban egymást segítve indultak neki a sejtelmes tájnak. A sötétben jelzések mentén, félelmüket leküzdve és feladatokat megoldva haladtak. Nagy élményekkel tértek vissza, izgatottan meséltek a történtekrõl. A takarodó után lassan leszállt az éj és a csönd a
táborlakókra. Már a tücskök sem ciripeltek,
pedig a domboldalak tele voltak velük, sõt
kiderült, hogy néhány még a szállásunkra
is bekerült és ott töltötte az éjszakát.
A korai kelés után rendrakás, majd bõséges
és változatos reggeli jött. Testben és lélekben felkészültünk a „nagy útra”. Két külön
útvonalon vágtunk neki a hegyeknek növényeket, forrásokat és állatokat megismerve.
Utunk célja Magyarpolány volt, ami 8,5 kmre volt. Mi rengeteg szedret találtunk a túra
során, valóságos szederláz tört ki. Öröm volt
nézni, milyen felszabadultan szedik és eszik
a természetben található gyümölcsöt, lila
lesz tõle a szájuk, kezük. Idõnként pihenõn
vártuk be a lemaradókat. Kissé elcsigázva
értünk át Polányba, ahol találkoztunk a másik csapattal is a csárdában. Itt finom ebéd
várt ránk. Ez és a finom fagyi minden kínt
feledtetett. Végül még egy kis ráadás lépcsõzésre is vállalkoztak csemetéink. Valahogy a visszaút is hosszúnak tûnt számunkra, egyeseket csak erõs szurkolással tudtunk rávenni a továbbhaladásra. Gyötrelmeinket megérdemelt vacsora követte, majd az
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Október 12-én egy csodálatos õszi napon
132 gyermekkel és 77 felnõttel indultunk külön buszokkal a Boráros térre. Itt várt – a
többi hajó mellett – minket egy aprócska, a
Szõdliget. Az utazás során kiderült, hogy
nem is olyan kicsi, a gyerekek boldogan birtokba vették mind a két szintjét. Rövid idegenvezetés közben gyönyörködtünk Budapest hídjaiban, épületeiben. Szentendrére
érve két csoportban néztük és ízleltük a
Marcipán Múzeum finomságait, még a
fagylaltjukat is megkóstolhattuk. A Tömegközlekedési Múzeumban régi villamosok,
vonatok ablakain nézhettünk ki, beülhettek
a gyerekek az elsõ Harasztin közlekedõ,
Haraszti nevet viselõ vonatba is. Nagyon jól
éreztük magunkat. Szeretnénk hagyományt teremteni az ilyen nagyszabású –
akár egész családokat is megmozgató – iskolai kirándulásoknak.
Tóth Andrea

Klubnapközi
Vidám játéktanulással kezdtük a tanévet,
hogy a gyerekek minél több szabadtéri,
közös tevékenységgel ismerkedjenek,
melyeket szabadidõben maguk is kezdeményezhetnek.
Az iskolaudvaron hat helyszínen folyt a
program, hat tanító néni irányításával majd
bizonyos jelre cseréltek a csapatok. Így
mindegyik csoport kipróbálhatta mind-

Gyermekeink kedvenc múzeuma a Közlekedési Múzeum. Annyi a látnivaló, és képzeletben utazhatunk régi villamosokon,
vontatnak függõvasúton, ki lehet próbálni,
hogyan szól a mozdony kereke, ha kalapáccsal ütögetjük, megnézhetjük milyen
hajókon utazhatunk a jövõben. A Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola ötödikes
diákjai nem csak a tárlatot tekinthették
meg, de Dr. Buborék és a múzeum dolgozóinak segítségével kémiai kísérletet végezhettek. Ennyi izgalom után, belefért
még a parkban egy kis ismerkedés a közlekedési táblákkal, s a hazaúton az élmények megbeszélése sem maradhatott el.

Kisállat kiállítás

1991. óta ünnepeljük – nagyon helyesen –
az állatok világnapját.
Milyen jó lenne, ha nem csak október 4én gondolnánk erre, hanem az év minden
napján eszünkbe jutna, hogy kiket látunk
Földünkön az emberiségen kívül. Hányszor hallunk arról, hogy kutyát, macskát
és más állatokat kínoznak, éheztetnek.
A megunt szerencsétleneket világgá
eresztik, halálra ítélik. Bízom benne, hogy
azok a gyerekek, akik 7-én behozták iskolánkba kedvenceiket, másképp gondolkodnak. Jó volt látni a srácokat a papagájok, pintyek, teknõsök, rágcsálók barátjaként.
Zsombor hatalmas achát-csigái, Maja egyszerû pipije nagy sikert aratott.
Másfél órán keresztül igazi hangzavar volt
a földszinti zsibongóban.
Jöttek-mentek a gyerekek és a felnõttek,
hozták bemutatni állataikat vagy csak mint
érdeklõdõk növelték a zsibongást.
Jó délután volt.
Köszönöm a szülõk segítségét a szállításokban.
Farkas Katalin

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei
minden iskolától vártuk a saját, tetszés szerinti technikával készült égig érõ fájuk fotóit.
Nálunk is elkészült a mesefa. Az osztályok
a mesenapunkon a könyvtárba jöttek, röpke
fertály órára, és megnézték a Magyar népmesék sorozatból Az égig érõ fát.
A tankerületi iskolák számára kiírt pályázatunkra küldött fotók alapján

Égig érõ fa – Méhecskékkel
Népmese napi pályázat
a Baktayban 2013.
Az iskolákat érintõ nagy változások szele
idén hozzánk is új ötleteket fújt. A magyar
munkaközösség rajztanárunk, Szilvási Gabriella kezdeményezésére az iskola falain túllépõ, a szigetszentmiklósi tankerület iskoláinak szóló népmese napi pályázatot írt ki:

I. helyezett lett a halásztelki Hunyadi Mátyás
Általános Iskola,
II. helyezett a dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola,
megosztott III. helyezést ért el a szigethalmi
Gróf Széchenyi István Általános Iskola, és a
dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

A gyerekek örömét szponzorunknak, az
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Dunaharaszti kirendeltségének finom
csokoládékból összeállított ajándékcsomagja fokozta igazán: nagyon jó volt látni a sok
csillogó szemet, vidám gyermekarcot! Köszönjük a nagylelkû támogatást!
Tudjuk, a mese örök, hallgatása, olvasása
javára válik minden idõben mindenkinek 099 éves korig, sõt azon is túl!
Reméljük, mesenapunk, pályázatunk és támogatónknak, az Alsónémedi és Vidéke
Takarékszövetkezet Dunaharaszti kirendeltségének ajándéka sokak számára jelent megerõsítést a mesék iránti szeretetében!

Az okleveleket és az egyedi, erre a napra
készített plaketteket személyesen adtuk át.

Tolnainé Korcz Ilona,
a Baktay Ervin Gimnázium
könyvtárostanára

A Baktay Ervin Gimnázium
(www.dhbeg.hu)

nyílt napot tart
2013. november 18-án, 20-án és december 02-án, 17 órai kezdettel.
Bemutatjuk az iskola létesítményeit, megismerhetõk a programjaink.
Várjuk az érdeklõdõ hatodikos és nyolcadikos diákokat és szüleiket, elõzetes bejelentkezés alapján.
Jelentkezni a 24/370-324 telefonszámon lehet.

HADIFOGOLY-TÁBOROK és SORSOK
A Vörös hadsereg bevonulása Magyarország területére a tatárjárással megegyezõ pusztítást hozott nemzetünkre. A veszteségek teljes körû feldolgozása a mai napig nem történt meg.
A Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület és a Városi Könyvtár
meghívására:

Dr. Bognár Zalán

Károli Gáspár Egyetem docense,
Gulág Kutatók Nemzetközi Társaságának alelnöke
tartott elõadást, mely igen jelentõs érdeklõdést váltott ki. Zsúfolásig megtelt az elõadóterem. Országunknak e sötét, kegyetlen korszakáról mélyen hallgatni kellett, még álmukban is titkolták az életben maradottak. Ki mert volna megszólalni az állítólagos felszabadítók árnyékában. Péter Gábor nyilasokból
létrehozott ávós pribékjei a ki nem mondott szóért is kínoztak,
öltek. Mélyen, nagyon mélyen vésõdött be nemzetünk tudatába a „málenki robot” az elhallgatott

„MAGYAR HOLOKAUSZT”
A lenini-sztálini ideológiákból született kommunista, szocialista
rendszer létjogosúltságát a félelemre, a terrorra alapozta. Sok
millió ártatlan ember került el a GULÁG „büntetõ” és „átnevelõ”
táboraiba. Közöttük a második világháború során és utána 1,2
millió magyar állampolgár. Miért is? Kérdezzük máig. Magyarország területén gyûjtõtáborok sokaságát hozták létre. A túlzsúfoltság, az egészségügyi körülmények hiánya, az éhezés okozta
vérhas és egyéb fertõzések következtében az elhalálozás aránya igen magas volt. Jeltelen hevenyészet tömeges elföldelésekre került sor. Marhavagonokban összezsúfolva általában éjszaka szállították az ártatlanul elhurcolt leventéket, fiatalokat, nõket, férfiakat a Szovjetunióba. Egyharmaduk sohasem tért haza.
Ott nyugszanak a különbözõ munkatáborok területén sok eset-
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ben jeltelenül halálukban is meggyalázva. Számukra nem a verés, a
kínzások, az éhezés volt a legfájdalmasabb, hanem az ártatlanság tudata, és a velük történt igazságtalanság. A Szovjetek a „nép ellenségeit” az „osztályidegeneket” álságos
bírói eljárásokkal, vagy a nélkül bányákba rabszolgaként táborokba
zárva éheztették, dolgoztatták, úgy
hogy a háború alatt és utána milliók
pusztultak el. Nekünk évtizedeken
át dicsõítõ hálaéneket kellett kórusban zengenünk, éltetve a kommuDr. Bognár Zalán
nista birodalmat. Rákosi Mátyás akForstner Robi bácsival
kori magyarországi kommunista vezér kijelentette, hogy a hadifoglyok egy része fasiszta és nem
örült az elengedésüknek, gátlástalanul kiszolgáltatta a magyarokat a Szovjeteknek. És még a mai napig is „illetlenség” a hivatalos Magyarországon a Szovjetek iszonyatos, emberellenes bûneirõl, tömeg gyilkosságairól szólnunk, írnunk, beszélnünk, annak ellenére, hogy több százezernyi magyar szenvedte meg
ártatlanul a gulágot. Fontos, hogy az elhallgatott emberirtás és
szenvedés eseményeit, következményeit, a közgondolkodás, a
közvélemény számára tudatossá tegyük. Célunk továbbá az is,
hogy olyan sorsközösség alakuljon meg, amely a közösség ereje révén megerõsíti összetartozásunkat és bizodalmunkat abban
is, majdan utódaik méltóképpen, kegyelettel emlékezzenek sokat szenvedett elõdeinkre, a Szovjet hatalom által 1944–1955
között büntetésvégrehajtó intézetekben, kényszermunkatáborokban ártatlanul szenvedett és elpusztult magyar emberekre.
Ignácz János
Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesületének elnöke

ujsag@dunaharaszti.hu
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Egy utazás vége, egy barátság folytatása
Sikeresen
lezárult
a
második
Comenius projektünk, „Egy érme utazásai Európa történelmében”, a záró beszámolónk elfogadása pontot tett a rengeteg munkával járó, de ugyanakkor izgalmas, kalandokkal, külföldi utazásokkal tarkított két évnek. Európa kapui kinyíltak diákjaink elõtt, a történelem, angol nyelv, földrajz, színjátszás, mûvészet
segítségével olyan új, szerteágazó tanulási formákat sajátíthattak el, melyek a
késõbbiekben hasznukra válhatnak, és
irányt mutathatnak a továbbtanulás,
majd az élet rögös útjain is. Az érme utazása véget ért tehát, a baktaysoké viszont nem, ugyanis szicíliai barátainkkal
közösen úgy éreztük, nem szállhatunk ki
csak úgy egymás életébõl! Két éven át,
a résztvevõ négy csapatból: görög, lengyel, szicíliai és magyar, az utóbbi kettõ
már a kezdetektõl, a gelai elsõ projekttalálkozótól egy egységet alkotott, teljes
volt az összhang, a munkakedv, a hozzáállás, és a tenni akarás, a következõ
három találkozó pedig még közelebb
hozta egymáshoz az olasz és a magyar
diákokat. Az athéni találkozón Giuseppe
Orlando, az Ettore Romagnoli iskola akkori igazgatója nyilvánosan bejelentette,
hogy testvériskolai kapcsolatot szeretnének létrehozni a dunaharaszti Baktay Ervin Gimnáziummal, és ezt a szándékát
megerõsítette idén májusban, a magyarországi projektzáró rendezvényen is,
ahol Sziráki György igazgatóval megegyeztek, az együttmûködést folytatni
kell.
A közös program szeptemberben el is
kezdõdött, 11 diákkal utaztunk Gelában,
ahol nyolc felejthetetlen napot töltöttünk
olasz barátaink társaságában. Gyermekeink családoknál laktak, megismerték
mindennapjaikat, szokásaikat, étkezési
kultúrájukat, megszerették pótszüleiket,
póttestvéreiket, és megszerettették magukat, remek nagykövetei voltak hazánk-

nak, hisz vendéglátóinkban, gyermekben, felnõttben egyaránt, felébredt a
vágy, az érdeklõdés Magyarország iránt.
Elsõ pillanattól megható volt a fogadtatás: az iskolában színes mûsorral vártak,
táncokkal, dalokkal, hangversennyel, felvonultatták a Nemzeti Lobogókat, és az
iskola új igazgató asszonya olyan szeretettel köszöntött, mintha régi, jó barátok
lennénk, pedig csak akkor ismerkedtünk
meg! A gazdagon összeállított program,
a ragusai tanulmányi kiránduláson túl, lehetõséget adott bekapcsolódni az iskola
mindennapjaiban: volt közös énekóra,
ahol a diákok a két nemzet himnuszát tanulták, és próbálták elénekelni (ezt még
gyakorolni kell itt is, májusban!). Olasz
órákon elkezdték összeállítani azt a
nyelvi „túlélõ készletet”, mely átsegíti
õket a nehéz pillanatokon, mikor egy,
csak magyarul, vagy csak olaszul beszélõ szülõnek, „póttestvérnek” kell elmagyarázni, hogy mit szeretne, vagy nem
szeretne enni, inni, vagy mire van szüksége! Ez a magyar-olasz-angol szótárkészítés a közösségi portálon gyarapszik nap, mint nap, ahogyan az online
magazin is, amin már mindannyian szorgalmasan dolgozunk. Ha valaki azt hinné, hogy csupán „turisztikáztunk” Szicíliában, az nagyon téved! Érkezésünkkor
minden diák kapott egy tájékoztató füzetet, melynek feladatait a különbözõ helyszíneken gyûjtött információ segítségével meg kellett oldani: Ragusa városának rejtélyeit kellett felkutatni, a
Donnafugata kastély legendáját elsajátítani, a Gelát körülvevõ falak miértjét
megérteni, a város közel háromezer
éves történelmének szépségeit felfedezni a Régészeti Múzeumban. A legnépszerûbb feladat a tengerpart feltérképezése volt: természetesen egy nagy
úszás-pancsolás, futkározás a selymeshomokos parton lett a vége, a füzetben
lévõ kérdések ezen a napon feleletlenül

maradtak, ami tûrhetetlen, ezért majd
vissza kell mennünk!
Nagyon úgy fest a dolog, hogy vissza
is megyünk, és bízom benne, hogy nem
csak a baktaysok ilyen szerencsések, a
harasztiak elõtt is megnyílik a lehetõség,
hogy Szicília egzotikus földjét, és a szicíliaiak óriási szívét, vendégszeretetét
megismerjék, ugyanis az iskola mellett a
városvezetése is felfigyelt a magyar csapat különös tehetségére, jó viselkedésére! Diákjaink interjút adtak a helyi tévének, több újságban is jelent meg cikk a
látogatásunkról, és azok a tanárkollégák, akik a Comenius pályázat által lehetõséget kaptak Magyarországra jönni,
nem gyõzték dicsérni Hazánkat, Városunkat, az itteni fogadócsaládokat, gyermekeinket! Az érdeklõdés, az akarat
megvan mindkét részrõl, dr. Szalay
László polgármester úr meghívására, jövõ év májusában az Ettore Romagnoli iskola küldöttsége mellett városunkban érkezik a gelai oktatási bizottság egyik tagja, és nagy valószínûséggel Gela városának polgármestere is. Egy új testvérváros? Miért is ne? A távolság csupán 4
óra!
Kedves Olvasó, a következõ linkekre
kattintva megnézheti szicíliai médiaszereplésünket!
Bucskó Marianna
http://www.quotidianodigela.it/attualita/7
813-gemellaggio-ungheria-gela-loscambio-culturale-entusiasma-glistudent
http://www.quotidianodigela.it/galleriafotografica/category/53-interscambioculturale
https://www.dropbox.com/sc/91qv5sdx6
dzonzp/9cQrdQ52lj

2013. októberi újszülöttek

Apostagi Viola
Bot Martin
Budinszky Izabella
Dékány Csongor
Felker Péter Mihály
Moticska Lóránt
Papp Jeromos András
Pribanics Dorka
Szabó Szantina
Tímár Dorka
Torda-Pilisi Tamás
Wolf Zalán
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10. 12.
10. 21.
10. 22.
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Hétszínvirág Óvoda
Indián tábor
Óvodánk nagycsoportosai a 2012/2013-as
nevelési évet ismét az indiántáborral zárhatták le. A táborban 122 gyermek vett rész, a
támogatóinknak köszönhetõen.
A hét folyamán minden nap más helyszínen
állhatták ki az indiánok próbatételeit, miközben játékosan tanultak, ismeretet gyûjtöttek
az indiánok életmódjáról, szokásairól és lakóhelyük természeti és kulturális kincseirõl.
Elsõ nap megalakultak az indiáncsapatok,
beavató szertartáson vettek részt a gyerekek. „Tüzes vizet” ittak, majd tüzet ugrottak.
Ezt követõen minden kisgyerek kapott egy
indián nevet.
A kirándulások alkalmával lelátogattunk a
Duna-partra, ahol lehetõségük volt az óvodásoknak kipróbálni a csónakázást! Itt az
„Evezz vadvizeken” nevezetû próbatételt teljesítették a „kis indiánok”. Köszönjük Rónai
Jánosnak, hogy megmutatta a gyerekeknek
a Duna csodálatos élõvilágát csónakázás
közben. A gyerekek természetes élõhelyükön találkoztak a vízben és vízparton élõ állatokkal, növényekkel pl.: vadkacsával, szárcsával, szürke gémmel, mocsári teknõssel.
tavi rózsával, vizitökkel.
Az Ambrus tanyán egy újabb kihívás várta a
bátor indiánokat. Feladatuk a „Törj be egy lovat” próbatétel volt. Lovagoltak, valamint megetették, megsimogatták a tanyán élõ állatokat. Megfigyelhették az állattartást és az állatokkal járó mindennapi feladatokat, majd
kincsvadászatra indultak. Köszönjük Ambrus Györgynek, hogy vendégül látott minket
tanyáján!
Az indiánok nagyon tisztelték õseik hagyományait, így ellátogattak a Német Nemzetiségi Tájházba, ahol betekintést nyerhettek a
nagycsoportosok a német nemzetiség kultúrájába. A korhûen berendezett tájház és a
sváb tánc voltak ebben segítségükre. A tárlatvezetésrõl és a jó hangulatról Wágner
Jánosné, Nusi néni és Wágner Flóra gondoskodott.
Kirándulást szerveztünk a Kálvária-domb
mögötti erdõbe, ahol vadregényes utakon járva számtalan virággal ismerkedhettek meg a
gyerekek, hiszen akkor nyílt csak néhányat
említve a kakukkfû, a salamonpecsét, a gyepes kõhúr, a magyar szegfû, a védett homoki árvalányhaj, a szintén védett báránypirosító és szártalan csüdfû. A fenyves tisztására
érve szenzitív játékokat játszva fogadhatták
be teljesebben a természetet.
Meglátogattuk a Laffert-kúriában lévõ baba
kiállítását, ahol a gyerekek népviseletben lévõ babákat láttak, amelyek nagyon elnyerték
tetszésüket.
A Hõsök terén számháborút játszottak az indiánok, melynek célja az ellenség sámánbotjának megszerzése volt.
Délutánonként kézmûves foglalkozásokon
ügyeskedtek a gyerekek. Készítettek indián
ruhát, fejdíszt, ékszereket, lovat. A rövid
csendespihenõ alatt indián meséket, zenéket hallgattak.
A hetet a tábor bontásával zártuk le, minden
ügyes kis indián emléklapott kapott bátorságáért, kitartásáért.
Az utazásban, a táborozók szállításában segítséget nyújtott a dunaharaszti helyi busz
szolgáltató.
Köszönettel tartozunk a RUFF pékségnek és
a DEMETER zöldségesnek, akik immáron
harmadik éve támogatják friss pékáruval,
gyümölccsel a táborozó gyerekeket.
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Köszönjük a Marcella cukrászdának, hogy finom fagyival hûsítették forró napjainkat.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a
Hétszínvirág Óvoda nevelõtestületének és a
nagycsoportos gyerekek szüleinek támogatását!
Köszönjük támogatóink segítségét:
– Dunaharaszti Önkormányzat Szociális Bizottsága
– Hétszínvirág Alapítvány a II. számú Óvodáért
– Ambrus György – Ambrus tanya
– Ruff István – Ruff pékség
– Demeter István- Demeter Zöldséges
– Marcella cukrászda
– Czompa Gyula
– Rónai János
– Német Nemzetiségi Tájház – Wágner
Jánosné, Wágner Flóra
– Hétszínvirág Óvoda nevelõtestülete
– Nagycsoportos gyerekek szülei.
Hétszínvirág Óvoda nevében:

gos-e még, most is olyan sok szúnyog rejtõzik a fûben, emlékeznek-e még a kakukkfûre, salamonpecsétre, magyar szegfûre, gyepes kõhúrra, árvalányhajra és a többi gyönyörû virágra? Vajon mit találunk meg belõlük? Vajon még mindig lakatlan a rókalyuk?
Meghívásunkat közel 50-en elfogadták, így
október 12-én gyönyörû napsütéses idõben
elindultunk, hogy közösen felfedezzük mit
rejt az erdõ õsz közepén. A cserjékkel ismerkedtünk most elsõsorban, játékos formában.
Az elõre megjelölt bokrokat önállóan azonosíthatták be a családok egy ismertetõ lap segítségével. A gyerekek izgalommal eltöltve
keresték az újabb jeleket az ösvényen járva,
közben pedig jót lakmároztunk az ehetõ termésekbõl. Így ismerkedtünk meg a veresgyûrûs sommal, közönséges kecskerágóval,
galagonyával, sóskaborbolyával, a madárcseresznyével és a fagyallal. Felelevenítettük melyik fa is az erdei fenyõ, melyik a fehér nyár. Virágokat is találtunk, közülük a vajszínû ördögszemet, a macskafarkú veronikát, homoki keserûfüvet tudtuk beazonosítani. Fokozottan védett virágot is csodálhattunk a Kálvária-dombon, bár már elvirágzóban volt, de azért még találtunk homoki kikericset, aminek eszmei értéke 100 000 Ft.
Szintén védett virág a homoki fátyolvirág,
számos példányát láthattuk, bár már õ is
elnyílófélben volt. A fenyves tisztáson zöldszíveshez méltó ajándékot hagytunk az er-

Hornyák Erika
óvodapedagógus

„Szelíd természetjárás”
az õszi Kápolna-dombi erdõben
Zöld szív módra
Óvodánk növendékei közül sokan a Zöld
Szív Ifjúsági Természetvédõ Mozgalom tagjaiként hagyták el intézményünket. Ezek a
gyerekek 3-4 év alatt megismerkedtek „Zöld
Tündérrel”, aki megtanította õket a Természet tiszteletére, ráébresztette õket a saját
„hatalmukra”, megmutatta nekik mennyi mindent tudnak õk is tenni a természet védelmében. Megmutatta nekik milyen változatos
növény- és állatvilággal körülvéve élünk itt,
Dunaharasztin. Volt védenc fájuk, folyókísérleteket végeztek a Dunán, megismerték a
Kápolna-domb mögötti erdõ virágait. Lehajolva gyönyörködtünk a tavaszi virágokban,
megsimogattuk a fánkat, példát mutattunk a
szelíd természetjárásra.
Szeptemberben megkezdték iskolás éveiket, megismerkedtek tanítónénijeikkel, új társaikkal, az iskolával. Bizonyára még elevenen élnek bennük az ovis évek, emlékek.
Örömmel várjuk vissza õket, hogy beszámoljanak új élményeikrõl! Talán még emlékeznek az indián táborra, indián neveikre, a sok
kirándulásra. Reméljük, Zöld Tündér tanításait sem feledték el, betartják a zöldszívesek
10 pontját és erre biztatják társaikat is. Zöld
Tündér most az õ jeleiknél ülõ kicsiknek meséli el milyen is zöldszívesnek lenni, miért vigyázzanak az udvarunkon szökdécselõ sáskákra, miért fáj a fának, ha tépkedik ágait,
miért jobb, ha lehajolva gyönyörködünk a fûben növõ virágban, mintha letépnénk.
Kora nyáron az indián tábor alatt már jártunk
együtt a Kálvária-domb mögött elterülõ erdõben, és felfedeztük gazdag élõvilágát. Most
egy újabb kirándulásra hívtuk volt növendékeinket, családjaikat és tanítónénijüket, hogy
együtt nézzük meg, mit rejt az erdõ õsszel,
hogyan készülõdik a télre. Vajon madárhan-

dõben, a természet lehullott kincseibõl
mandalát készítettek a családok.
A tavaszi országos pedagógus továbbképzésünkkor önkormányzatunk teljesen tisztává varázsolta az erdõt, de sajnos a szemét
újra elkezdett megjelenni a fák között. Sajnos nem csak zöld szívû, természetet tisztelõ emberek látogatják az erdõt, több sitt-hulladékot, tûzrakás utáni iszogatás nyomait fedezhettük fel. A szelíd természetjárásnak
szerencsére sok híve van, de vannak akik az
erdõt „díszletnek” tekintik és cross-pályát
építettek az erdõ egyik pontjára. A zajos motorok, quadok sok kárt okoznak a természetben, ezért nekünk pedagógusoknak nagyon
nagy a felelõsségünk, hogy nevelõ munkánk
során hangsúlyos szerepet kapjon a természet tisztelete. Valljuk, hogy minden gyerek
zöldszívesnek születik. Rajtunk, felnõtteken
múlik, hogy azok is maradjanak, példamutatásunkkal megerõsítjük, bõvítjük „õstudásukat”, vagy hagyjuk, hogy a világ ingereinek
hatására egyre érzéketlenebbé váljanak a kiszolgáltatott helyzetben lévõ állatokkal, növényekkel szemben.
Reméljük kirándulásunk jó alkalom volt,
hogy újra találkozhassanak régi ovis társak,
óvónénik, szülõk, tanító nénik, tapasztalatokat cserélhessenek, emlékeket felidézzenek, feltöltõdjenek az õszi erdõben, új ismeretekkel bõvüljön tudásuk.
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Mester Andrea
Hétszínvirág Óvoda

Dunaharaszti Hírek – 2013 november

A családi tradíció nyomában
Beszélgetés Brauswetter Vilmossal
Egy kiállításon találkoztam Brauswetterné Kati sajátos hangulatú alkotásaival, melyek között egy fa csizmahúzóra szerelt órarugó, mutatók és számlap keltette fel érdeklõdésemet. Kérdésemre elmondta, hogy ebben ötvözi a férje és a
saját családjának eredetét, a békési paraszt-polgári gyökereket és a Brauswetterek polgári, óragyártó, feltaláló múltját. Ekkor kezdem érdeklõdni a család eredete iránt. Így sikerült eljutnom Brauswetter Vilmoshoz, a ma már nyugdíjas
építészhez, akit a régmúltról kérdeztem. Vendéglátóm egykori katonatisztként érzelemmentesen, tárgyszerûen, de
érezhetõ büszkeséggel mesélte a dinasztia történetét.
– Meddig nyúlik vissza a családi emlékezet?
– Szépapámig vannak birtokomban dokumentumok. Családunk
Dél-Magyarországon élõ, jómódú polgári család volt. A XIX. században vált naggyá, dédapámnak, Brauswetter Jánosnak köszönhetõen, aki 1817-ben született Szegeden, és ott is halt meg
1903-ban. Elõdei hugenottaként a vallási üldöztetések során jutottak el Csehországba, onnan pedig szépapám jött Magyarországra. Szegeden telepedett le. Parókakészítõ volt, de fiának
nem sok kedve lehetett folytatni e mesterséget, ezért órásinasnak szegõdött Standhaas János órásmesterhez. Késõbb Svájcba ment, ahol különbözõ neves óragyártóknál tanult. Késõbb tíz
éven át Münchenben dolgozott, ahol elnyerte a mesterjogot az
utódlási joggal együtt, ami akkor nagy kitüntetésnek számított.
1848-ban jött vissza Magyarországra. A forradalom alatt Pesten
nemzetõr volt, ezután tért haza Szegedre, ahol vállalkozásba fogott. Szorgalmas és minõségi munkával megteremtette és megalapozta a szegedi óragyártást. Kezdetben õ készítette a környék valamennyi toronyóráját. Késõbb svájci cégekkel mûködött
együtt, kintrõl hozott alkatrészekbõl gyártott órákat. A kooperáció jól mûködött, több újítása és találmánya volt, és oly sok volt
az általa hozzáadott érték, hogy a svájci partner engedélyezte,
hogy saját néven forgalmazhassa az órákat. Ez kivételesen ritka eset a svájci óragyártók történetében. Ma is nagy és értékes
ritkaság egy Brauswetter János mûhelyében készült óra a gyûjtõk körében. Minõségét jelzi, hogy minden eladott órára tíz év
teljes körû jótállást, sõt, a mûhelyében végzett javítások után is
öt év garanciát vállalt (!).
Két fia volt, akiket jól nevelt és irányított: a nagyapám Vilmos, aki
szintén órás lett. Tanulmányait a régi céhszokások szerint külföldi vándorévek alatt végezte. Mestermunkát kellett készítenie: egy
arany és egy ezüstórát, amelyet a kor szokása szerint a hátlapon lévõ nyíláson át kulccsal kellett felhúzni. Sokáig õrizgettem,
1965-ben adtam oda Uruguayból hazalátogató nagybátyámnak.
Õt illeti, mégis csak az õ édesapja készítette.
Nagyapám öccse, Ottó órás és fegyvermûves lett. Több találmánya is volt, egyikük az öntöltõ puska. Sok mindennel foglalkozott,
vadászott, õ vette meg Szeged elsõ automobilját, sõt versenyzett is: ezeken 20-30 kilométeres sebességgel száguldoztak – a
kor lehetõségei szerint.
A két fivér jól képviselte a céget, kiállításokra, nemzetközi szakmai vásárokra jártak, megfordultak és okleveleket szereztek a
párizsi és a bécsi világkiállításon is. Ez volt a család aranykora,
Brauswetter
Vilmos
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Brauswetter
Otto

mely a kiegyezéstõl a huszadik század elsõ évtizedéig tartott.
– Úgy tudom, Kossuth
Lajosnak is ajándékozott
órát a dédapa.
– Felmenõim mindig hazaszeretõ magyarnak tartották magukat, így örömmel
ajándékoztak Kossuthnak
egy aranyórát 1836-ban,
melyet a politikus levélben
köszönt meg. (A levél másolata egy régi árjegyzék
hátlapján szerepel, a gyûjtõk között ma is forgalomban van. – szerk.) De van
egy másik kedves történet
is, mely a család nyaralójában történt, amit nagyapám öccse épített Szeged mellett. Ottó bácsi ott gazdálkodott, és egy alkalommal vendégül látta Bartók Bélát. Itt jegyezte le az ott munkát végzõ, akkor tizennyolc éves Szaniszló Matild leányzó által elénekelt „Kedves édesanyám, miért szültél a világra?” kezdetû népdalt. (Az
úgynevezett „Órás-ház” ma a Szerbiához tartozó Horgoson áll,
ahol az eseményt
az ott élõk emléktáblával örökítették
meg 2011-ben.) Állítólag késõbb, mintegy tíz év múlva
Bartók visszatért,
hogy fonográfon is
rögzítse az éneket,
de akkorra a leányzó férjhez ment, és
férje nem engedte,
hogy felesége felénekelje a dalt a neves zeneszerzõnek.
– Hogyan alakult a család sorsa az I. világháború után?
– Nehéz idõk voltak. Nagyapám 1921-ben meghalt. Ottó bácsi
úriember volt, s az akkori szokásokkal szemben nem az elértéktelenedõ koronával, hanem arannyal fizette ki adósait. Ezt
nem bírta a cég. A család többi tagja késõbb több mindennel
foglalkozott. Apámnak három fiútestvére és egy nõvére volt.
Utóbbi – hozományát befektetve férjével közösen megalapította Szeged akkor legjelentõsebb patikáját, a „Dugonics” gyógyszertárat. Egyik öccse újságíró lett, a másik két nagybátyám a
világválság idején Uruguayba ment. Az idõsebbiket hazahozta
a honvágy. A vasútnál helyezkedett el pályamunkásként, de folyamatosan tanult, végül a MÁV Szegedi Igazgatóságának mûszaki vezetõjeként ment nyugdíjba.
Az kisebbik fivér kint maradt, csak
látogatóba jött haza – neki ajándékoztam oda nagyapám óráját.
– Van más rokon is, aki távoli
földrészen él…
– Öcsém, János, 1956-ban a felkelés mellé állt. Története ismert, többen megírták a helytörténeti dokumentumokban. A forradalom után
nem volt biztonságos itthon maradnia, Kanadába ment, ott él ma is.
– Az órás hagyományokat ki folytatta?
– Apám szintén órás volt, õ vitte tovább az órás dinasztiát. Óra, ékszer
nagykereskedést létesített, és
szakmai évkönyvet is alapított.
Majd jött a II. világháború, hadifog-
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ságba esett. A fõvárosban meglõtték a lábát, majd sebesülten
fogságba esett. Ellõtt lábbal legyalogoltatták Bajáig, de addigra
annyira legyengült, hogy nem vitték ki a Szovjetunióba, így már
1945-ben hazajött. Unokabátyám, aki vele volt, nem úszta meg:
több mint három évig volt fogságban.
– Mikor kerültek Harasztira?
– A II. világháború után. Pesti lakásunkból kibombáztak. Annyi
pénzünk maradt, hogy itt vettünk házat. Apám nagy reményekkel érkezett ide. A Fõ úton – a Dózsa György úttól lefelé két házzal – vett egy üzlethelyiséget. Ott akarta megkezdeni vállalkozását, de az új hatalom nem kívánatos kisiparosnak minõsítette.
Így az Óragyárban – a késõbbi Kontaktában – helyezkedett el.
Csak jóval késõbb lett megint önálló, egy kis órásüzlete volt Pesten a Dob utcában, ebbõl élt.
– A Brauswetter családot sem kímélte a huszadik század…
– Mindig törekedtünk arra, hogy a történelem nagy hullámvasútján fennmaradjunk. A mi családunk is megszenvedte a sorsfordulatokat, de mindig elõre tekintettünk, így tudtunk a felszínen
maradni. Véleményem szerint ezt csak tanulással, tudással lehet elérni. Egyik unokatestvérem – szegedi nagynéném fia –
szintén gyógyszerész, kormányzógyûrûvel végzett. Ez azt jelentette, hogy mindig kitûnõ volt, iskolai tanulmányai alatt – elemitõl az egyetemig – jelesnél rosszabb osztályzata nem volt.
– Az utódok is tiszteletben tartják ezt a hagyományt?
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– Unokáim közül Vilmos fia elektromérnök lett, Viktor fiam –
aki maga is állatorvos – kisebbik lánya, Diána kitûnõre végzett a Semmelweis Orvostudományi egyetemen, ahol jelenleg
PHD-s hallgató. Nõvére, Dóra a Mûszaki Egyetemen végzett
építészmérnökként, valamint a Kertészeti Egyetemen szerzett
tájépítész diplomát, szintén jó eredménnyel. Azt hiszem, nekik is fontos a tanulás, és a családnak az a mindenkori törekvése, hogy bármivel is foglalkozzunk, azt mindig felkészülten
és jól csináljuk. Így lehet leküzdeni az élet kihívásait és elõbbre jutni, mert csak elõre szabad haladni, hátrafelé nem érdemes.
– Érdemes viszont visszatekinteni, és tapasztalatot gyûjteni
az õsök életmûvébõl, olyanokéból, mint az órás dinasztia
alapítója, Brauswetter János, akinek 1903-ban bekövetkezett
halálakor így emlékezett a Magyar Órások szaklapja:
„…egész életét szakadatlan, lendületes munkában töltötte
el, s most, a midõn azt 86 éves korában befejezte, megilletõdve látjuk eltûnni a régi iparos világnak egyik tevékeny,
hasznos tagját, a ki reánk, a munka embereire drága örökséget hagyott, a munka szeretetét, melybõl a becsülés, tisztesség, jólét, boldogság fakad.”

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

Gáll Sándor
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TOMANA MÁRIA
(1942–2013)

Ismét elszaladt egy pillanat, egy emberi élet, és 2013. szeptember 20-án kialudt a tûz. Gyászol a dunaharaszti pedagógustársadalom. Tomana Máriát, a Dunaharaszti Hunyadi János
Német Nemzetiségi Általános Iskola volt tanárát, Dunaharaszti Kiváló Pedagógusát veszítettük el váratlan hirtelenséggel.
Marika a középiskola befejezését követõen a Budapesti Tanítóképzõ Intézet hallgatója lett.
A dunaharaszti általános iskolában 1967 óta tanított tanítóként, majd rajz szakos tanárként.
Fontos feladatának tartotta a gyermekek esztétikai nevelését és rajzkészségük fejlesztését.
A tanítási idõn kívül is szívesen foglalkozott diákjaival. Éveken keresztül képzõmûvészeti
szakkört vezetett, ahol jó tanár-diák kapcsolatot kiépítve végezték tanítványai alkotó munkájukat, valósították meg elképzeléseiket. Az iskolában állandó kiállítást rendezett a tanulók munkáiból, mely ösztönzõleg hatott a gyermekekre. Nyugdíjba vonulásáig rajzot tanított, osztályfõnökként, munkaközösség vezetõként, igazgatóhelyettesként dolgozott.
43 éve ismertem õt. Még gyerek voltam, általános iskolás, mikor elõször találkoztam vele.
Törékeny alakjával, kedves bájával, közvetlenségével új színt hozott számunkra az iskolába.
Kezdettõl fogva nagyon tiszteltük õt – csak felnõttként, kollegájaként értettem meg, hogy miért: mert õ is tisztelt minket, tisztelte bennünk az embert. Érzékeny, a mások lelkével együtt
rezdülni képes ember volt. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódott – ezért volt hiteles minden megnyilvánulása. Tanári
pályáját minden esetben a felelõsség, precizitás, alaposság, megfontoltság jellemezte. Fáradhatatlan volt és mindig jókedvû. Kedves nevetése még most is fülemben cseng.
Mindig azt sugallta, hogy nincs szebb hivatás a tanításnál, a mások oktatásánál, a tudományok átadásánál. Nincs szebb, mert ez azt az örök folyamatot jelképezi, hogy az elõtte élt
nemzedék tudása nem múlik el hiába, tovább él, terjed, kibontakozik, hat és újabb tudás
alapjává válik.
Tanítványai százai visznek magukkal a világba az életmûbõl egy-egy töredéket. Képes volt
évrõl évre megújítani önmagát, s akárcsak egyetlen tanítványáért is képes volt mindent elölrõl kezdeni határtalan türelemmel. Tudta, mikor kell dicsérni, mikor kell korholni, mikor
buzdítani, s mikor nem szólni egy szót sem, csak átölelni karral, simogató tekintettel, aggódó szeretettel.
Szívén hordozta mindazokat, akik körülvették õt. Sok-sok nemzedéknek volt tanára, tanítója.
Hited szerint nyugodj békében! Isten veled!
Karlné Purczeld Erika
igazgató

Elhunyt Opánszki József
Városunk köztiszteletben álló polgára, egykori képviselõ,
a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 80 évet élt.
Precizitása, munkabírása legendás volt. Régi
erényeket csillogtatott: mindig igényes volt
munkájában, képviselõi feladatainak ellátásában, de eközben fogékony volt az újra is,
szinte utolsó percéig tanult, képezte magát. Az
az ember volt, akit elismertek, tiszteltek azok
is, akik nem tartoztak a közvetlen környezetéhez. A bizottsági és a testületi üléseken gyakran kápráztatta el képviselõ-társait tudásával, felkészültségével: kívülrõl tudta a város
helyrajzi számait, és bármikor képes volt felidézni egy tíz évvel korábbi testületi döntést.
Azon kevesek közé tartozott, akik az utolsó
zegzugos sarkáig ismerték ezt a várost. Fényképezõgépével gyakran rótta a haraszti utcákat, hogy elkapja a megvillanó, majd tovatûnõ pillanatot. Szenvedélye volt a város, a házak, a folyó, a felhõktõl foltos égbolt, a sietõs
emberek. Életének íve volt, pályája pedig az
utolsó évtizedekben, képviselõi munkája ellátása során teljesedett ki. A sors kegyes volt
hozzá, részese és tevékeny alakítója lehetett
annak a korszaknak, amely Dunaharaszti ma
ismert arcát megformálta.

Ács Attila
Bálint Mihály
Diószegi Gáborné
Juhász János
Karl Gáspárné
Kevevári Andrásné
Kincses Károlyné
id. Kovács Árpád
Kovács József
Krizsa Miklós
id. Marék János
Mets György
Mike Mihály
Molnár Gáborné
Opánszki József
Papp Mihály
Ujszászi Jánosné
Wágner Ferencné

élt 80 évet
élt 84 évet
élt 72 évet
élt 93 évet
élt 86 évet
élt 82 évet
élt 60 évet
élt 60 évet
élt 78 évet
élt 77 évet
élt 79 évet
élt 71 évet
élt 74 évet
élt 66 évet
élt 80 évet
élt 77 évet
élt 78 évet
élt 84 évet

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok
mindazoknak a barátoknak,
akik beteg,
mozgáskorlátozott testvéremet,
Horváth Lajost
hosszú éveken keresztül
támogatták,
pénzt, fáradtságot és idõt
nem kímélve.
Köszönöm a baráti segítséget
és azt, hogy részt vettek
testvérem október 23-i
búcsúztatóján és osztoztak
fájdalmamban.
Testvére:
Horváth Katalin

Köszönetnyilvánítás

Isten veled, Józsi bácsi, nyugodj békében!
Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
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2013. október hónapban
elhunytak neve és életkora

Ezúton köszönjük mindazoknak,
akik velünk együtt búcsúztatták
október 28-án 15 órakor
Opánszki Józsefet
a helyi temetõben.
Örömmel és meghatódva láttuk,
hogy milyen sokan
vettek tõle végsõ búcsút.
Hálás köszönettel,
Családja és Párja
2013.
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Asztalitenisz hírek

DMTK hírek október
NB III Közép-csoport:
1. forduló DMTK - Szekszárd 0-1
2. forduló Videoton II - DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Rétsági)
3. forduló DMTK - Baja 1-0 (Gólszerzõ: Kiss G.)
4. forduló Gyula - DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Miholics)
5. forduló DMTK - Dabas 3-0 (Gólszerzõk: Kiss G., Dabasi, Miholics)
6. forduló DMTK - Monor 1-1 (Gólszerzõ: Miholics)
7. forduló Orosháza - DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Németh G.)
8. forduló DMTK - ESMTK 3-1 (Gólszerzõk: Németh G., Miholics, Varga V.)
Pest megyei II. osztály:
1. forduló Dabas II - DMTK II 2-1 (Gólszerzõ: Kovács M.)
2. forduló DMTK II - Dömsöd 1-2 (Gólszerzõ: Balogh Zs.)
3. forduló Felsõpakony - DMTK 3-1 (Gólszerzõ: Virág öngól)
4. forduló DMTK II - Alsónémedi 4-0 (Gólszerzõk: Keszthely 2, Kovács Zs., Weinber)
5. forduló Taksony - DMTK II 7-0
6. forduló Dabas-Gyón - DMTK II 2-0
8. forduló Délegyháza - DMTK II 2-2 (Gólszerzõ: Kovacsik 2)

CSB Pest Megye A
A DMTK I. 4. hely – 8 pont. Egyéniben: 5. Mihály György 82%os most.
Gyõzelmek: Mihály 23, Sós 14,Török A. 13, Kasler 12, Kiss 3.
CSB Pest Megye B – déli-csoport
A DMTK II. 7. hely – 6 pont. Egyéniben: 18-18 helyezett Jenei-Tóth 57%-os most.
Gyõzelmek: Jenei-Tóth 16–16, Kiss 10, Perényi 9, Takács L.
6, Takács J. 3.
MAGYAR RANGLISTÁN:
Török Anna
U 15-ként a felnõttön: 137. (230-ból) – 68 pont
az ifin:
47. (111-bõl) – 144 pont
a serdülõn: 46. (109-bõl) – 80 pont jelenleg.
Csík Miklós edzõ, szakosztályvezetõ

NB II U21:
1. forduló Szekszárd - DMTK 6-0
3. forduló Siófok - DMTK 3-5 (Gólszerzõk: Sipos 3, Kovács Zs., Kordé)
4. forduló DMTK - Törökbálint 0-2
6. forduló Szigetszentmiklós - DMTK 9-2 (Gólszerzõ: Szalay 2)
7. forduló DMTK - Oroszlány 4-2 (Gólszerzõk: Kordé 2, Kovács Zs.,
Sipos)
8. forduló Dorog - DMTK 7-1 (Gólszerzõ: Jakab)
NB II U17:
1. forduló Szekszárd - DMTK 4-1 (Gólszerzõ: Milcsevics)
3. forduló Siófok - DMTK 3-0
4. forduló DMTK - Törökbálint 7-1 (Gólszerzõk: Milcsevics 3, Bábik
2, Pataki, Posch)
6. forduló Szigetszentmiklós - DMTK 8-1 (Gólszerzõ: Urbán öngól)
7. forduló DMTK - Oroszlány 2-4 (Gólszerzõk: Kronvalter, Balogh A.)
NB II U15:
1. forduló DMTK - Budapest Honvéd-MFA 0-8
2. forduló RKSK - DMTK 2-1 (Gólszerzõ: Kecskés)
3. forduló DMTK - Fõnix 8-4 (Gólszerzõk: Vitányi 5, Csuka 2, Dankó K.)
4. forduló Jászapáti - DMTK 0-1 (Gólszerzõ: Márton R.)
5. forduló DMTK - Dabas 7-2 (Gólszerzõk: Csuka 3, Kovács R. 3,
Egyed)
6. forduló DMTK - KISE 2-4 (Gólszerzõ: Vitányi 2)
7. forduló Salgótarján - DMTK 3-0
8. forduló DMTK - Cegléd 0-6
NB II U14:
2. forduló RKSK - DMTK 3-0
3. forduló DMTK - Fõnix 1-3 (Gólszerzõ: Simoncini)
4. forduló Jászapáti - DMTK 0-5 (Gólszerzõk: Jammoul, Simoncini,
Ficsór, Kálazi, Szedlák)
5. forduló DMTK - Dabas 13-0 (Gólszerzõk: Simoncini 3, Jammoul 3,
Ficsór 2, Kálazi 2, Szedlák, Márton A. öngól, Pásztor öngól)
6. forduló DMTK - KISE 0-9
7. forduló Salgótarján - DMTK 5-1 (Gólszerzõ: Simoncini)
8. forduló DMTK - Cegléd 0-6 (Gólszerzõ: Simoncini)
Felhívás!
Felhívjuk minden 1994-ben és azután született
Dunaharasztin és a környezõ településeken élõ
gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mindazokat,
akik futballozni szeretnének. A folyamatos fejlõdést
szakképzett edzõink biztosítják! Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330 Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B)
hétköznap délutánonként, vagy telefonon/e-mailben: 06-24-657683/dunaharasztimtk@gmail.com
Csapó László
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megemlékezés
képekben

