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Kedves Dunaharasztiak!
Lassan megint magunk mögött hagyunk egy évet,
gyorsan leperegtek
a homokszemek ismét, néhány nap
csupán és megfordítjuk az órát újra.
Végül is rendben
volt minden, mondhatnánk, hiszen idén
is volt tél, tavasz,
nyár és õsz is, soksok meleg nap után,
ha megkésve is, de
beköszöntöttek a fagyos hajnalok. De
ha jobban belegondolunk, volt megpróbáltatás is elég, a
márciusi hóviharon
és az évszázad árvizén át a nyári aszályig; ezekrõl az izgalmakról inkább lemondtunk volna persze. Hirtelen rövidebbek lettek a nappalok és csendesebbek az éjszakák, súlyos
gondolatokkal telik meg a levegõ. Magam azon morfondírozom ilyentájt, miközben a karácsonyra készülök, hogy mit sikerült odatennünk nekünk, a város vezetõinek Dunaharaszti
fenyõfája alá. Elvégeztük-e a munkát, amit Önök ránk bíztak,
és amit mi elterveztünk, jó lelkiismerettel mehetünk-e el pihenni egy kicsit az év végi ünnepek idején?
Az idei évben egy gyorsan változó környezetben, új kihívások között kellett helytállnunk. Megalakultak a járások és a
tankerületek, az iskoláinkban az oktatás szervezését át kellett
adnunk, miközben az épületekrõl továbbra is gondoskodnunk kell; új munkamegosztást alakított ki az állam az önkormányzattal. Tudomásul vettük, hogy az adóbevételeink egy
részét elvonták, igyekeztünk a maradékból jól gazdálkodni.
Ez sikerült is: pénzügyi helyzetünk stabil, hitelállományunk
minimális, a meglévõ kölcsöneink egy részét pedig átvállalta
az állam. Dunaharaszti esetében jóval kevesebbet a többi önkormányzathoz képest, mivel adósságállományunk is jóval kisebb volt a többiekénél.
Meglévõ eszközeinkbõl az idei évben is sikerült fejlesztéseket
végrehajtani: ütemszerûen folytattuk az immár évtizedes útépítési programunkat, szépítettük, bõvítettük iskoláinkat, óvodáinkat, sõt, elõkészítettük egy vadonatúj óvoda felépítését
a Bezerédi-telepen. Sportpályákat építettünk, felavattuk Petõfi Sándor szobrát a Ligeten, élettel és színvonalas kulturális
eseményekkel töltöttük meg a Laffert-kúriát, gondozásunkba
vettük a Tájházat és a Baktay-hagyatékot, miáltal Dunaharaszti komoly közgyûjteménnyel gazdagodott. Sehol a környéken nincs ilyen gazdag és sokszínû civil társadalom, mint
nálunk; az önkormányzat támogatja a polgárok önszervezõdéseit, a nemzetiségek értékteremtõ programjait, az egyházak karitatív tevékenységét ugyanúgy, mint a sportegyesületeket. Hiszem, hogy csak gazdagabbak leszünk általuk. Támogatjuk a rendõrség, a katasztrófa-védelem és a polgárõrség munkáját éppúgy, mint a szigetszentmiklósi szakrendelõt is. Elégedettséggel és örömmel szemlélem, ahogy valóra
válik az a célom, amit a városi honlapra mottóul fogalmaztam évekkel ezelõtt: „formáljuk közösséggé a városunkat lakó húszezer embert!” Amely a húszezret jóval maga mögött
is hagyta már.
Érdekes megfigyelni, ahogy néhány úttörõ kezdeményezésünk követõkre talál. Öt évvel ezelõtt az elsõk között vezettük be iskoláinkban a méhnyakrákot okozó vírus elleni védõoltásos védekezést, és most arról értesülünk, hogy jövõ2

re ez már állami program lesz. Szintén elsõk voltunk a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtésben, és ennek bevezetését fontolgatja most – többek között – a fõváros is. A pénzügyi válság közepette a helyi adók csökkentésével próbáltuk erõsíteni a vállalkozások helyzetét, és ezt az utat választotta az állami gazdaságpolitika és a helyi önkormányzatok
egy része is.
Közösségteremtés és összefogás – ezek voltak vezérlõ elveim
elsõ megválasztásomtól kezdve. És igen, ezek mentén sikerült Dunaharasztit felívelõ pályára állítanunk és erõs közösséget teremtenünk. Bebizonyítottuk, hogy az összefogás nem
üres lózung csupán, hanem valós szervezõ erõ. A legutóbbi, novemberi testületi ülésen, a képviselõk minden elõterjesztésemet egyhangúan szavazták meg, pártállástól függetlenül, nyugtázva azt, hogy ha nem is hibátlanul, de tesszük
a dolgunkat úgy, ahogy kell. Nem hiszem, hogy van az országban még egy olyan, Dunaharaszti nagyságú város, sokszínû képviselõ-testülettel ráadásul, amely ezt elmondhatja
magáról. Sikerült egységet teremtenünk, ez a sikereink titka.
Köszönet érte minden képviselõnek.
Kedves Dunaharasztiak!
Azt gondolom, egy politikusnak, helyi vezetõnek idõrõl-idõre meg kell állnia és önvizsgálatot tartania akkor is, ha munkájáról jó visszajelzéseket kap. Ez az önértékelés karácsony,
a szeretet ünnepe elõtt különösen aktuális. Ilyenkor én mindig megkérdezem magamtól: az ünneplés fényei és örömei
közepette jut idõ és energia, jut-e együttérzés és szeretet
azok felé, akik szegényen, elhagyatottan, a legszükségesebb dolgokban is hiányt szenvedve élnek? Tudunk-e nekik
is csöppnyi boldogságot szerezni a magunk eszközeivel?
Nos, kollégáim már hordják az idõs emberek karácsonyi csomagjait, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Vöröskereszt idén is
megtartja majd a nagycsaládos karácsonyt a kultúrházban,
és óvodáinknak, bölcsõdénknek is biztosítottuk a szükséges
pénzt ahhoz, hogy megajándékozzák a gyermekeket. Az
elõbb említett novemberi ülésen döntöttünk arról, hogy növeljük a szociális célra fordítandó kereteinket és bõvítjük
azok körét, akik ezekhez hozzáférhetnek. Továbbra is folytatjuk az országban elsõk között bevezetett méltányossági
gyermekétkeztetés programját, miáltal elértük, hogy minden gyermek meleg ételhez juthat az intézményekben. Ki
tudja, talán ebben is lesznek majd követõink. Szintén itt
döntöttük el, hogy a törvényi változások nyomán megszûnõ zsákos hulladékgyûjtés helyett kompenzációban részesítjük a leginkább rászorulókat. Formálódik már a város
2014. évi költségvetése, de egyet biztosan állíthatok: a szociális célú kereteink nem fognak csökkenni, sõt, inkább kismértékben nõni fognak.
Azt gondolom, Dunaharaszti sikeres évet zár 2013-ban, a külsõ visszajelzések legalábbis ebben erõsítenek meg akkor, amikor nyugtalanság fog el, vajon megtettünk-e minden erõnktõl telhetõt, nyerhetünk-e mi, a város vezetõi „percnyi megnyugvást” szeretteink körében. Ezt igazából majd az idõ és a
kollektív emlékezet dönti el. Én erõsen remélem ugyanakkor,
hogy mindannyiuk életén, ügyes-bajos dolgainkon sikerült
egy kicsit lendítenünk. És ha ez így van, már megérte dolgozni, küszködni, tenni.
Kívánom mindannyiuknak, minden magyarnak és köztük
minden haraszti embernek, hogy az esztendõ elmúltával
nyerjen megnyugvást szerettei körében, kapja ajándékul karácsonykor a szeretetet és a békét, és vértezze fel a Jóisten
erõvel és bizodalommal az eljövendõ új esztendõre!
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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei

Hangáradat címmel indult Bizják Dóra és Zentai Károly idei koncertsorozata, melynek támogatója a Magyar Virtuózok Kamarazenekar. A sorozat hangversenyein egy-egy szólista a fõszereplõ.
Az elsõ két elõadáson Kovács László klarinétmûvész és Rózsa
Richárd, a Magyar Állami Operaház szólócsellistája voltak a fellépõ vendégek.

Az önkormányzat adventi rendezvényén nagy sikert
aratott az Octovoice énekegyüttes, melynek tagjai emlékezetes koncerttel ajándékozták meg a haraszti közönséget. A klasszikus, jazz és könnyûzenei feldolgozások mellett az énekesek saját szerzeményei is elhangzottak, és a humor sem hiányzott a jó hangulatú esten.

Délután a tanulóknak, este a felnõtteknek tartott ismeretterjesztõ elõadást Gál Vilmos, Dunaharasztin
élõ történész, a Nemzeti Múzeum fõmuzeulógusa a
tudós magyarokról. Az elõadáson érdekes történetekkel fûszerezve ismerhették meg a jelenlévõk a magyar származású tudósok munkásságát.

Hangversenyekkel várjuk a vendégeket az ünnepek alkalmából! December 22-én 17 órakor karácsonyi koncertre kerül
sor a Laffert-kúriában. Közremûködik a Magyar Virtuózok Kamarazenekar vonósnégyese, valamint a Duo Klavi Art,
Bizják Dóra és Zentai Károly zongoramûvészek. Sztárvendég Vásáry André, Magyarország egyetlen szoprán hangú
énekese. A koncertre belépõjegyek 1500 Ft-os áron a Laffert kávézóban és a koncert helyszínén kaphatók.

Január 5-én ismét újévi hangversenyre várjuk a közönséget. Ezúttal ifjabb és idõsebb Johann Strauss mûvei szólalnak meg a Rondino Kamaraegyüttes és a Kisduna Blasmuzik kamaraegyüttese elõadásában, de felcsendülnek Liszt csárdása mellett más zeneszerzõk mûvei is. Mûvészeti vezetõk Gémesi Géza zeneszerzõ, karmester és
Rajner Micsinyei László a fúvószenekar dirigense. A tavalyi hagyományt követve dr. Szalay László polgármester mond újévi köszöntõt és koccint a vendégekkel. Belépõjegyek a Laffert kávézóban kaphatók 1500 Ft-os áron.
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L A V E
„Itt van az õsz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”
Petõfi Sándor versének szép soraival kezdem
beszámolómat, hiszen szeptemberben adott
otthont a József Attila Mûvelõdési Ház a Petõfi-ligetért Baráti Kör kezdeményezésében
megszervezett alábbi irodalmi eseményeknek.
Szavalóverseny
Megmozdult Dunaharaszti apraja-nagyja,
hogy szeptember 20-án megismertesse másokkal is versmondó tudását, elõadói tehetségét. Az óvodástól, az általános és középiskolás diákon keresztül a felnõttekig, a szavalni
vágyók szorgosan válogattak a költõ versei
közül.
Egyesületünk tagjai is ötletbörzét tartottak,
az ebbõl kikerekedett rövid lélegzetû jelenetet az Évi és Ircsi néni által felkészített „Rákóczis” gyerekek csoportja adta elõ. A közönség vastapssal, míg a verseny kiírója egyegy oklevéllel jutalmazta a Petõfi Sándor:
Csokonai címû versét elõadó ifjú színészeket.

Az elõadás kellékeinek – a dekoratív Pince
feliratnak, a hordónak, a papi ruhának – elkészítésében természetesen a szülõk is kivették
részüket. A koreográfiát a pedagógusok és az
elõadásban részt vevõ gyerekek közösen alakították ki. Az elõadás megtekinthetõ az
Egyesület honlapján: http://lave.hu/?p=789
Magyar Dal és Zenebarát Kör
Nótás kedvû tagjaink szeptember 15-én megtartották harmadik összejövetelüket, amelyen
a kötetlen éneklés mellett megtervezték a József Attila Mûvelõdési Házban tartandó Nótadélután koreográfiáját, az elõadások anyagát.
A részletekrõl – a figyelem felkeltése, az érdeklõdés fenntartása céljából – csak annyit
árulunk el, hogy a magyar nóta, a népdal és
a citeramuzsika is helyet kap a színpadon.
Egyik szemem sír, a másik nevet
Március 15-e óta idõsek és fiatalok kedvelt
találkozási pontja a Ligeten felavatott Petõfi
szobrot övezõ gondozott tér. Szeptember
utolsó vasárnapján Egyesületünk sportos,

bringás tagjai is itt lehettek tanúi egy kerékpár-átadásnak. Vali néni egyik szeme – mint
a mesebeli királynak – sírt, amiért meg kellett válnia hûséges, megbízható kerékpárjától. A másik szeme azonban nevetett látva,
hogy Dóri jó gazdája lesz a drótparipának.
Az elsõ kerékpárt körülbelül 180 évvel ezelõtt készítették Németországban. Fából készült és lábukkal lépegetve hajtották. Késõbb
feltalálták a pedált. Nem volt kényelmes,
mert a kerekeken még nem volt felfújható gumiabroncs. Mégis gyorsabb volt, mint a gyaloglás, s az évek során biztonságos jármûvé
fejlesztették.
A kerékpárt ma az egész világon ismerik és
közlekednek vele. Kínában és a délkelet-ázsiai országokban például a kerékpár fontosabb
és elterjedtebb eszköz, mint az autó. A kerékpár közlekedési eszköz. Ez azt jelenti, hogy
a jármûvekre vonatkozó közlekedési szabályokat be kell tartani. A KRESZ által elõírt
tartozékokkal, elsõ és hátsó lámpával, valamint fényvisszaverõ prizmával szerelte fel
Pista bácsi a kerékpárt, hogy tulajdonosa biztonságosan közlekedhessen vele.
dr. Dienes Zsuzsanna

Viselet és hagyomány az oviban
A hagyományok ápolásának számtalan módja
van, hogy kifejezhessük identitásunkat. Jómagam már énekeltem kórusban és kvartettben
is hagyományõrzõ sváb dalokat, rendszeresen
fotózom az eseményeket, továbbá szervezek
a gyermekek számára az óvodában olyan
programokat melyek lehetõvé teszik, nemzetiségi kultúránk megismerését, mind a szülõk
mind a gyermekek számára.
Nemrégiben lehetõségem nyílt, hogy varrassak egy babaruhát mely megörökíti a dunaharaszti sváb asszonyviseletet. Jómagam is
megvarrattam ezt a ruhát saját részre. Édesanyám ekkor még élt és el tudta mondani, le
tudta rajzolni, mit, hogy kell rajta letûzni, kiszabni. Ennek a viseletnek története van.
A viselet, dédanyám fotója alapján készült aki korán meghalt miután dédapámat ápolta, aki az olasz fronton kapott
tüdõbajt az elsõ világháborúban, s õ is megbetegedett. Maguk után hagytak hat árva gyermeket, köztük az én nagyapámat, Bauer Lõrincet, aki akkoriban kõfaragó inas volt.
Nagyapám sokat mesélt nekem arról
mennyit éheztek gyermekkorukban,
és miért mondták a gyermekeknek „a
kenyér alszik”, amikor nem volt mit
enni.
Õ irántuk érzett tiszteletbõl varrattam
ennek a babának is a haraszti sváb
asszonyviseletet. Bár a baba gyermek
és a viselet felnõtt, ennek ellenére úgy
érzem, kifejezi érzéseim, valamint a
hagyományok tiszteletét is.
A baba készítõje egy csodás képességû taksonyi óvónõ, Marika, aki ugyan
nem járult hozzá nevének közzétételéhez én mégis hálás vagyok. Szeretném itt is megköszönni neki Rézikét,
mert a baba neve ez lett. Német foglalkozásokon ringatjuk, énekelünk vele nap mint nap.
Kettererné Bauer Mónika
német nemz. óvódapedagógus
Dunaharaszti Mese óvoda
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A Dunaharaszti
Nyugdíjasok Egyesülete
köszöni az egész éves támogatást
a Képviselõ-testületnek,
dr. Szalay László polgármesternek
és a József Attila Mûvelõdési Háznak.
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
az egyesület tagsága nevében:
Mátrai Imréné, vezetõ

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy
2013. december 31-én
a Szigetszentmiklósi
Szakorvosi Rendelõ
12 óráig fogadja a betegeket.

Hétszínvirág Óvoda
November 23-án a soroksári KIKA 7. születésnapja alkalmából családi napot rendezett. Ez alakalomból az Alma együttes, Mikola Péter énekes, és sok más híres fellépõ mellett
meghívást kapott több óvoda gyermekcsoportja is. Ez a megtiszteltetés érte a dunaharaszti Hétszínvirág Óvodát is.
A Világoszöld csoport nagycsoportos gyermekei lelkesen, teli
izgalommal készültek dalokkal, mondókákkal, dalos játékokkal, táncokkal erre a napra. A fellépést sok próba és jókedvû
gyakorlás elõzte meg. Nem volt hiábavaló ez a sok plusz munka, mert a gyermekek vastapsot kaptak a közönségtõl, illetve
az óvoda dolgozóitól, vezetõjétõl Kenessey Beátától.

A gyermekek mellett külön köszönet jár a szülõknek is, akik
szabadidejüket áldozták erre a családi délutánra. A gyerekek
külön ajándékot kaptak a KIKA vezetõségétõl. Nemcsak a
szülõk, hanem a mi szívünket is melegség öntötte el, látva a
gyerekek boldog arcát, hogy õk is egy fantasztikus élménynyel lehettek gazdagabbak.
A Hétszínvirág Óvoda felkészítõ óvodapedagógusai:
Bajcsevné Vadász Edina, Kókán Adrienn
Hangszeres kíséret: Buzsik Bernadett (ált.ov.vez.),
Nánai-Szûcs Magdolna, Végh Mónika
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Help the World with Joint Effort
5.Comenius VIRIBUS UNITIS projekttalálkozó Dunaharasztin
Iskolánk életében valóban egyedülálló
feladatra vállalkoztunk, amikor a magyarországi találkozó szervezésébe kezdtünk
az elõzõ tanév végén. A kihívást a külföldi vendégek nagy száma jelentette, valamint az, hogy egy olyan tartalmas programot szervezzünk, amely után városunk
és országunk jó hírét viszik szerte a világba az idelátogatók.
7 ország, Szlovénia, Csehország, Litvánia, Görögország, Törökország, Finnország és Lengyelország iskoláiból közel
70-en érkeztek hozzánk tanárok, diákok,
akik az Egész életen át tartó tanulás
Comenius iskolai együttmûködések pályázatának keretében projekttalálkozón
vettek részt városunkban 2013 október
7–11-ig.
Elsõdleges feladat volt a diákok számára befogadó családokat találni. Magam is
többször vállalkoztam már cseregyerek
fogadására, így tudom, hogy nem kis áldozat a család részérõl, amikor egy hétre kibõvül a család és egyfajta idegen
kultúra elevenedik meg a megszokott falak között, megpróbáljuk a legtöbbet
nyújtani és megfelelni, hogy kis vendégünk minél szebb emlékekkel térjen haza. Ezen alkalommal 26 diák vállalta a
vendéglátó szerepét.
Mint minden eddig találkozón, a környezetvédelemmel kapcsolatos projekthét
nálunk is egy elõre meghatározott témára épült, miszerint az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatosan kellett felkészülniük diákjainknak.
Vendégeink a hétfõi nap folyamán érkeztek repülõvel, vonattal és busszal. A vendéglátó diákok és szüleik, valamint lelkes
kollégák segítettek a résztvevõk fogadásában.
Az érkezés estéjén Welcome vacsorával
leptük meg külföldi kollégáinkat.
Másnap kezdõdött az igazi munka, az elõadássorozat az egyes országokra jellemzõ alternatív energiaforrásokról, amely
programnak a városi József Attila Mûvelõdési Ház adott otthont. Az eseményt a
zeneiskola és a gimnázium közös produkciója nyitotta meg. Itt hangzott el elõször
a város díjnyertes indulója is. A lelkes szülõk finom, házilag készített süteményekkel
kedveskedtek vendégeinknek. Az iskola
diákönkormányzatának önkéntes diákjai
pedig az ebéd felszolgálásánál segédkez-

geteges hangulat kerekedett.
A következõ napon fõvárosunkba utaztunk, ahol sétáltunk a Budai várnegyedben, sétahajóztunk a Dunán, meglátogattuk a parlamentet, a Városligetet,
majd a kivilágított Budapestet a Citadelláról csodálhatták meg vendégeink. Sokan elõször jártak Magyarországon, és
nagy büszkeséggel töltött el bennünket,
mikor láthattuk, hogy mennyire lenyûgözi a város külföldi barátainkat. A görög
kolléganõnk „Egy kis Párizs”-ként jellemezte Budapestet.
A hivatalos munka részeként csütörtökön
ellátogattunk a Dél-Pesti Szennyvíztelepre, ahol a biogáz elõállításának folyamatával ismertettek meg bennünket,
amelybõl megfelelõ eljárással elektromos és hõenergiát nyernek. Délután mûhelymunka folyt, energia elõállítással
kapcsolatos kísérletek Veress László és
Polgárdiné Borics Edit vezényletével, valamint szélturbinát modelleztünk, majd a
Dunaharaszti Alkotók Egyesülete segítségével magyaros mintájú hûtõmágnest
készíthettek vendégeink.
A projekthetet a Kis-Duna vendéglõben tartott búcsúvacsora zárta, ahol ünnepélyesen átadtuk a résztvételt igazoló okleveleket, valamint kis ajándékkal leptük meg kollégáinkat, amelyet a Coca-Cola Magyarország, Dunaharaszti Önkormányzata, a
Marcella cukrászda és a dunavarsányi Ibiden Hungary Kft. ajánlott fel számunkra. Az
este a Divina Machina zenekar koncertjével zárult, akik kitûnõ hangulatot és igényes
zenét szolgáltattak a táncolni, bulizni vágyó
fiatalság számára.
Ezúton szeretném megköszönni a fogadódiákok, a szülõk, a segítõ diákok valamint kollégáim lelkes munkáját, továbbá
az ajándékokat felajánló cégek támogatását, amelyek nagyban hozzájárultak a
találkozó sikeréhez.
Nagy-Gyõr Dalma
projektkoordinátor

A diákok szemével

tek. A fárasztó munkanapot magyar táncházzal zártuk, ahol Fábry-Hegyháti Júlia
tanárnõ vezényletével szinte minden vendég táncra perdült és pillanatok alatt fer-

8

Október 7-én minden, a programban
résztvevõ magyar diák összeszedte a
hozzá tartozó külföldit, kit a reptérrõl, kit
a pályaudvarról. Ezzel elkezdõdött a
Comenius hét. Miután mindenki túlesett
az elsõ sokkon, hogy egy hétig angolul
kell beszélgetni egy vadidegen emberrel,
mindenki bemutatott valami hungariku-

mot a cserediákjának: pálinkát,Túró Rudit stb…
…
Másnap Budapestre mentünk várost nézni. Miután véget ért a hajóút a Dunán, kisebb nagyobb csoportokban jártuk körbe a
Vörösmarty teret és környékét. Olyan este
7 óra körül a csoport felment a Citadellába,
hogy egy kicsit leeshessen a külföldiek álla Budapest esti látképétõl, hozzá tenném
a magyarokkal is ugyanez történt.
A program februárban Lengyelországban
folytatódik, és már alig várjuk,hogy új embereket, új kultúrát ismerhessünk meg, s
találkozzunk a régi ismerõsökkel is.
Bóka Cintia 11. a
Cserediákom így nyilatkozott: „Nagyon
kíváncsi vagyok a többi programra, mert
amit eddig láttam, az gyönyörû!”
A negyedik napon látogatást tettünk a
Dél-Pesti Szennyvíztelepre, ahol idegenvezetõkkel két csoportra osztva végigjártuk a telepet. Ez a program nem mindenkinek keltette fel az érdeklõdését, de
ezek után mindenki értékelni fogja a tiszta levegõt…
A búcsúvacsora volt a kedvencem, nagyon összebarátkoztam a finnekkel.
Tóth Dorottya 9. b,
Nalborczyk Szintia 9. a
Csütörtökön elmentünk a Dél-Pesti
Szennyvíztelepre. Értek minket kellemes,
illetve kellemetlen szagok, többségében a
kellemetlent éreztük. Este a búcsúvacsorán nagy dínom-dánom várta a diákokat.
A jó hangulat a tetõfokig hágott. Az est végén mindenki szomorúan búcsúzkodott a
másiktól, mert másnap indult a hazafelé
tartó repülõgép vagy vonat. Amint hazaértek, levélben hálásan megköszönték a hetet, a vendéglátást és a szerencsésebbeket visszahívták. Ez a hét bemutatta nekünk az országok közötti különbségeket és
azt is, hogy ennek ellenére is tökéletes
összhangban voltunk és tudtunk együtt
dolgozni. Mellesleg az angol nyelvet is
gyakorolhattuk.
Király Lilla
és Tymofeev Amarillisz 8. a
A Comenius hét alatt sokat tudhattunk
meg saját, illetve a vendég országok
megújuló energiaforrásairól és felhasználásáról. Ez a projekt segít jobban megismerni Európa országait és az ott élõket. Segít a nyelvtanulásban is, mivel ha
nem a száraz tananyagot kell tanuljuk,
akkor sokkal könnyebben megtanulható
bármi.
… a szennyvíztelepen való látogatás kiölte valamennyiünk szaglóérzékét.
Nagyon várjuk a februári Lengyelországba való utazást, mert az egyik legszebb
városba, Krakkóba fogunk menni.
Dankó Lili és Erõs Anna 9. a
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Bólyai matematikaversenyrõl
„Az összedolgozás képessége az egyik
legnagyobb érték az életben.”
Az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány 2013. október 11-én rendezte meg, immár 9. alkalommal, az országos és határon túli Bólyai Csapatversenyt matematikából és magyarból.
A verseny célja az, hogy segítse a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetõséget
szeretne teremteni arra, hogy a gyerekek átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett
képességeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik elõtt.
Az idei tanében is több évfolyamon indultak iskolánk csapatai ezen a versenyen, hogy közös erõvel összemérhessék tudásukat megyénk több száz másik csapatával. A Pest megyei versenyzõk, elért pontszámaikkal magasan kiemelkedtek az országos átlagból. Ebben az igen erõs mezõnyben harmadikosaink a matematikaversenyen olyan
jól teljesítettek, hogy meghívást kaptak
az október 25-i ünnepélyes eredményhirdetésre, ahol oklevelük mellett, egyegy kis ajándékcsomagot is átvehettek.
Kelet-Pest megye 97 harmadikos csapatából iskolánk „Matek-Guru” csapata
a 6. helyezést hozta el.

Csapattagok: Hégely Ábel 3. a
Németh Anna Eliza 3. b
Németh Ákos 3. b
Csapi Zsombor 3. c
Köszönjük nekik a sok-sok gyakorlást, a
sikeres felkészülést, és gratulálunk a versenyen elért nagyon szép eredményhez!
Némethné Csobolyó Éva
munkaközösség vezetõ

Városi informatika verseny
a Hunyadiban
2013. november 14-én délután lázas készülõdés kezdõdött a Hunyadiban. Lelkes
kollegák kenték a szendvicseket, fõzték a
teát, hogy vendégül láthassuk a város informatika iránt érdeklõdõ, tehetséges
diákjait.
Informatika találkozót minden évben tavasszal rendez a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola. A program mindig színvonalas, jó hangulatú. A város négy iskolájában sok száz gyermek tanul informatiDunaharaszti Hírek – 2013 december

Eredmények:
I. helyezett: Boros Tamás (Hunyadi)
Kenéz Antónia (Hunyadi)
Tóth Károly (Hunyadi)
II. helyezett: Eke Márton (Kõrösi)
Csesznák Ádám (Rákóczi)

kát, és a találkozón csak 12 versenyzõ vehet részt. Ezért gondoltuk azt a Hunyadiban, egy munkaközösségi ülésen, hogy
rendezzünk õsszel mi is egy izgalmas délutánt a kis informatikusoknak. Szerettük
volna bemutatni az X-Class digitális tanársegéd mûködését és az oktatásban való
alkalmazhatóságát a kollegáknak és a
gyerekeknek egyaránt.
A város iskolái, a Baktay, a Kõrösi, a Rákóczi és a Hunyadi is, hetedikes és nyolcadikos gyerekek alkotta két-két csapatot
indíthatott a versenyen. A regisztráció
után Vighné Bacsó Mónika igazgató-helyettes köszöntötte a vendégeket és ismertette a verseny menetét.
Az elsõ feladat egy számítógépes alapismereteket mérõ, húsz kérdésbõl álló
teszt volt, amit az X-Class szoftver segítségével készítettünk el. Ezt kellett kitölteniük a versenyzõknek. A mai gyerekek
remekül elboldogulnak a virtuális kapcsolattartás világában, amelyhez nélkülözhetetlen a megfelelõ gépírás-tudás.
A második feladatban, 5 perc alatt kellett
egy szövegbõl minél többet legépelni.
A leggyorsabbnak a Baktay diákja,
Antoni András bizonyult ebben a feladatban, aki 5 perc alatt több mint 1000 karaktert tudott leütni. A harmadik feladat
minden csapattagnak más-más kihívást
jelentett. Utasítások és meglévõ nyersanyagok alapján kellett egy Paint, egy
Word és egy PowerPoint feladatot elkészíteni. Erre 30 perc állt a versenyzõk
rendelkezésére. A verseny szakmai részét egy internetes játék zárta. A feladat
a gyerekek algoritmikus gondolkodását
mérte amellett, hogy sikerélményt is
nyújtott a versenyzõknek.
Az értékelésben, a feladatok ellenõrzésében a vendég kollégák segítettek. Nagy
örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek
milyen ügyesen oldották meg a feladatokat. Szép eredmények születtek.
Amíg a zsûri dolgozott, addig Kovácsné
Mester Ágnes drámapedagógus segítségével izgalmas játékokat játszottak a versenyzõk. Ezt az ünnepélyes eredményhirdetés követte. Nagyon szép és hasznos
ajándékokat kaptak a gyerekek. Köszönet
érte a Dunaharaszti Polgári Körnek és Gáll
Sándor úrnak, Bartha Juditnak, az Info
Road Kft.-nek, Kaltenecker Zsuzsannának,
a Dunaharaszti Nõegylet elnökének és
Szegedi Ildikónak, az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete elnökének, az iskolánkba járó gyerekek szüleinek, valamint a Szigetszentmiklósi Tankerületnek.

III. helyezett: Antoni András (Baktay)
Nagyszegi Ákos (Baktay)
Lach Márton (Baktay)
III. helyezett: Szabó Virág (Hunyadi)
Boszkovics Melissza
(Hunyadi)
Wágner Tamás (Hunyadi)
A versenyen elért eredményei alapján a
legügyesebb informatikus diák Antoni
András. Gratulálunk!
Remélem, hogy minden résztvevõ jól
érezte magát ezen a délutánon. A kollégákkal megbeszéltük, hogy szeretnénk
hagyományt teremteni a versennyel, rendszeresen találkozni, egymástól tanulni,
együtt gondolkodni.
Tisztelettel köszönöm Tariné Dudás Mariannának, Sárospatakiné Major Mártának, Ekéné Abuczki Mariannának a gyerekek versenyre való felkészítését. Köszönet illeti a hunyadis kollégáimat, Kovácsné Mester Ágnest, Molnár Zsanettet,
Nyári Ildikót, Gáborné Szilágyi Erzsébetet, Szathmáry Zitát és Ligetiné Franciskát, valamint minden kollégámat, lelkes és segítõkész munkájukért. A verseny
sikeréhez hozzájárultak a hunyadis segítõ gyerekek is. Nélkületek nem sikerült
volna ilyen jól ez a délután. Köszönöm
szépen.
Akinek kedve van játszani, próbálja
megoldani a következõ feladatot.
A folyó jobb partján áll egy csónak, három kannibál és három szerzetes. A játék célja, hogy a folyó bal partjára átjusson mindenki. A csónakban egyszerre
maximum két ember ülhet. Valakinek
vissza kell hoznia a csónakot. Ha valamelyik oldalon több a kannibálok száma
a szerzetesek számánál, akkor sajnos a
játékos vesztett, és szegény szerzetes a
kannibálok eledele lesz. A játék elérhetõ:
http://www.plastelina.net/game2.html oldalon.
Sok sikert és jó szórakozást kívánok!
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Korbeli Csilla
informatika tanár
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Egészségnap
Manapság egyre többször és több helyen
hallunk az egészség megõrzésérõl a betegségek megelõzésérõl.
Igyekszünk ezzel az iskolában is sokat
foglalkozni és a gyerekek figyelmét ennek
fontosságára irányítani.
November 6-án „Egészséges Életmód” vetélkedõre utaztunk Szigetszentmiklósra.
A gyerekek alapos felkészülés után izgatottan várták a megmérettetést.
Két korcsoportban 8-8 csapat versengett a
3. és 4. osztályosok közül.
A feladatokat 8 állomáshelyen kellett teljesíteni – fogápolás, étkezés stb. témakörben.
A versenyzõk nagy figyelemmel és jó hangulatban mérték össze erejüket.
Komoly felkészültségüket mutatja, hogy a
helyezések között csak 1-1 pont volt a különbség.

Bátran ajánlom másoknak a színház ezen,
illetve bármelyik elõadását, ha jól akarnak
szórakozni, tartalmasan szeretnének egy
órácskát eltölteni, a gyermekeket élményhez juttatni.
Vargáné Hunya Katalin

Rekord a SPAR Maratonon
Több szempontból is rekord született a 28.
SPAR Budapest Maraton Fesztiválon. Az
indulók, a maratonisták, a külföldi futók és
a kõrösis futók létszámát tekintve is.
105 nevezésünk volt az idén, ebbõl 97 diák, kevéssel csúsztunk le az ország 6. legtöbbet nevezõ iskolája mögé.
Ahogy közeledett az elõnevezés ideje,
egyre többen jelentkeztek, mert nem akartak lemaradni errõl a hétvégi futásról.
Borongós, ködös reggel indultunk, de az
idõjárás kegyes volt hozzánk, mert a rajtnál már verõfényes napsütés segítette az
oldott hangulatot.
Mielõtt felszálltak a buszra a gyerekek,
színes, feltûnõ hajsprayvel befújtuk a hajukat, hogy könnyebben megtaláljuk a
többezres tömegben.

A 3. évfolyam elsõ,
a 4. évfolyam 4. helyen végeztek.
Reméljük, jövõre is összemérhetjük tudásukat és mindezeket mindennapjainkban
tudatosan hasznosíthatjuk.
3.évfolyam

4. évfolyam

Sulyok Hanga
Skarbinecz Lili
Kovács Dorka

Lehel Réka
Horváth Boglárka
Seregély Luca
Vargáné Hunya Katalin

Színházlátogatás a tanév elején
Nagyon nagy izgalommal és kíváncsisággal vártuk már szeptember elején az új
színházi évadot. Mindnyájan nagyon szeretünk színházba járni. Iskolánk alsó tagozatos tanulóinak a Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színházba 4 elõadásból álló bérletet váltottunk.
A színdarabok között nép- és mûmese,
tündérmese és klasszikus Perrault mese
is szerepel.
Most, hogy már hét elõadást láthattunk
bátran állíthatjuk, jó volt a választásunk.
Az eddig megtekintett Csipkerózsika, illetve
„A rátóti csikótojás” címû darabok szórakoztatóak, kalandosak, nevettetõek voltak.
A gyerekek élvezték a Perrault mese varázslatosságát, illetve a népmese vidám,
humoros hangvételét.
A színmûvészek igyekeztek ennek a korosztálynak igazán szórakoztatóan, érthetõen és terjedelmében is igazán befogadhatóan elõadni.
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Halloween jelképeket, valamint az ünnephez kapcsolódó dekorációt, töklámpást és
süteményt kellett készíteni. A dekorációk,
a lámpások és a sütemények is valóban
„szellemesre” sikerültek.
A parti során a tanulók különbözõ versenyszámokban mérhették össze ügyességüket. Volt jelmezverseny, „pumpkin face”
– tökfejkirakó bekötött szemmel –, múmiatekerés, „apple bobbing” – vízben úszó alma kihalászása szájjal, angol nyelvû feladatlapok kitöltése és jelmezverseny. Az
eredményhirdetés után elfogyasztottuk a
tanulók által készített, meglehetõsen gusztustalan, de finom – levágott ujjakat, vérzõ szívet stb. ábrázoló – süteményeket,
valamint a vért jelképezõ málnaszörpöt, és
végül közös tánccal zártuk a partit.
Úgy gondolom, mindenki „szörnyen” jól
érezte magát, és a rossz szellemeket is sikerült kiûznünk a Kõrösibõl.
Bakó Péter

Küzdelmes Kõrösi Kidobó

Néhány mondat a gyerekek tollából:
„A legjobban az tetszett, hogy befestették
a hajunkat.”
„A rajtnál voltam a legizgatottabb.”
„Nagyon jó érzés volt több ezer emberrel
együtt futni fergeteges hangulatban.”
„A BMX bemutató nagyon izgalmas volt.”
„Nekem az tetszett a legjobban, hogy a
rajtnál elõre furakodtunk.”
„A közös bemelegítés nagyon jó és pörgõs
volt.”
„A befutó csomag volt a legjobb az egészben.”
„Nagyon örültem az éremnek, mert ez az
elsõ futóversenyes érmem.”
A gyerekek közös gondolata, hogy remélik jövõre is tudnak jönni!
Ezt megígérhetjük, sõt szeretnénk megdönteni az idei létszám csúcsot!
Sier Andi néni és a futók

Halloween parti a Kõrösiben
Az angol nyelvet tanuló diákjaink számára
az idei évben is rendeztünk Halloween
partit. A résztvevõknek kis csapatokat kellett alkotniuk, majd – a nevezés feltételeként – minden csapatnak meg kellett tanulni egy általuk kiválasztott verset, megtalálni az iskola területén elrejtett

A testnevelés munkaközösség az idén is
megrendezte hagyományos kidobó versenyét. November 11-én a felsõs, másnap az
alsós osztályok számára. A jó hangulatú
összecsapásokon közel 270 csemeténk
küzdött. Nagyon sok diáktárs, osztályfõnök és szülõ is eljött buzdítani a csapatokat. Fegyelembõl, szabálytartásból, sportteljesítménybõl valamennyien jelesre vizsgáztak.
A verseny eredménye:
1-2. osztály:
I. 2. a
II. 1. c
III. 2. c
IV. 1. a
V. 2. b
VI. 1. b

3-4. osztály:
I. 4. a
II. 3. b
III. 4. b
IV. 3. a

5-6. osztály: lányok
I. 6. a
II. 5. a
III. 6. b
IV. 5. b

fiúk
I. 6. a
II. 5. a
III. 6. b
IV 5. b

7-8. osztály: lányok
I. 8. a
II. 7. b
III. 8. b
IV. 7. a

fiúk
I. 8. a
II. 7. a
III. 8. b
IV. 7. b
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Brauswetter Viktorné
testnevelõ
Dunaharaszti Hírek – 2013 december

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Kiskun-Farkas László emlékére
rendezett szavalóverseny

„Itt van az õsz, itt van újra…” és ezzel az
új tanév is kezdetét vette megannyi kihívásaival. A tanuláson kívül különbözõ versenyeken mérhetik össze tudásukat, tehetségüket diákjaink. Egyik ilyen megmérettetés a Kiskun-Farkas László emlékére
rendezett szavalóverseny. Városunk másik két iskolája is képviseltette magát 3-3
diákkal. A versenyt megtisztelte jelenlétével Kiskun-Farkas László lánya Dália, és
Kálóczi Béla, egy távoli családtag is.
November 14-én, a kissé borongós idõben, az iskola könyvtárában nagy izgalommal kezdetét vette a megmérettetés a
második és harmadikos gyerekek között.
Szívet melengetõ volt hallgatni a sok tehetséges gyermek elõadását, amint nem
kis színészi tehetséggel tolmácsolták a
verseket. Hol nevettünk, ahol szomorúak
voltunk, hol pedig meghatottak, aszerint,
hogy a kis szavalók miként adták elõ a
költõk verseit. Bizony a zsûri nem volt
irigylésre méltó helyzetben! Aztán elérkezett a várva várt pillanat, s a legjobbak átvehették megérdemelt jutalmukat.
Íme a rangsor:
2.
1.
2.
3.

évfolyam nyertesei:
Balogh Orsolya – Kõrösi Ált. Isk.
Szokolics Sára – Hunyadi Ált. Isk.
Bocskai Zsófia – Hunyadi Ált. Isk.

Kisállat-kiállítás a Rákócziban
Az idei tanév kisállat-kiállításáról írták tanulóink:
„A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
2013. október 4-én volt a kisállat-kiállítás.
Nagyon vártam már, mert szeretem a kisállatokat. Mióta az oviban megkaptam a
zöldszíves igazolványomat, azóta nemcsak a játszótérre sietek, hanem körültekintõbben figyelem a természetet is: a fûben megbúvó kis teknõsöket és a vízben
ugráló halakat.
Ezért is örültem, hogy az iskolánkban van
lehetõség a kisállatok megismerésére.
Sok kis állatnak nagy szüksége van az
emberi segítségre. Télen például a kismadarak madáretetõkben találnak téli eleséget. Apukámmal ezért tavaly télen készítettünk egy madáretetõt, amit az iskolában
helyeztünk el egy fán Gregus Márta tanár
néni segítségével.”
Mérész Cintia 2. b
„A tornateremben a kisebb állatokat lehetett megnézni, a tornaterem elõtt pedig nagyobb testû állatokat lehetett látni. A két
legnagyobb állat a bárány meg a kecske
volt, a bárányt egy kötélen tartotta a gaz-

Mehlhoffer Tivadar 3. a
dája, így meg is lehetett simogatni. A kecskék szabadon voltak, és egy füves kosárból kaptak ennivalót.
A kisebb termetû állatok közül lehetett ott
kutyát, macskát és nyulat is simogatni,
volt például egy nagyon szép hosszú
szõrû nyúl, ami úgy nézett ki, mint a pulikutya.

Különdíjban részesült:
Batta Petra – Rákóczi Ált Isk.
3.
1.
2.
3.

évfolyam díjazottjai:
Debosa Csenge – Kõrösi Ált. Isk.
Balogh Ármin – Kõrösi Ált. Isk.
Bazsó Viktória – Hunyadi Ált. Isk.

Különdíjat kapott:
Balogh Sarolta – Kõrösi Ált. Isk.
Mindenkinek szívbõl gratulálunk a szép
teljesítményért!
Jövõre újra elvárunk benneteket!
További sikeres tanévet kívánunk.
Széplakiné Halmai Rita
munkaköz. vez.
Dunaharaszti Hírek – 2013 december

mindenféle házakban, forgácsba takarózva aludtak, vagy épp ástak a kis rágcsálók.
Sokféle papagájt lehetett látni, szép színeseket, kisebbet és nagyobbat is. A legkisebb állat az ebihal volt, egy kis üvegben sokat láthattunk. Mellettük egy akváriumban úszkált az anyukájuk és az apukájuk. Egy hatalmas üvegben törpeharcsát is hoztak, õ meredten bámult ki az
üvegbõl.
Sajnos, idén nem volt kígyó, pedig azt
szeretem volna még látni.”

„A nevem Süti, és eléggé nagy nyúl vagyok. Van, aki azt mondja, hogy akkora,
mint egy kisebb fajta kutya.
Nagyon meglepõdtem, amikor pénteken
kora reggel a gazdám berakott az utazókalitkámba, és elvitt magával a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolába. Voltam már ott
korábban is. Nagyon megörültem, amikor
megláttam rajtam kívül egy csomó állatot
gyülekezni a tornateremben. Az állatok világnapját 1931 óta Szent Ferenc emléknapján, október 4-én ünnepelik. Sokszor
igazán féltem, amikor jöttek és jöttek a
gyerekek. Többen elkezdtek kiabálni:
»Jaj, de aranyos!«, »És milyen nagy«. De
a gazdám megnyugtatott.”
Végighallgatta és összeírta:
Desbordes-Korcsev Lea 3. b

Láttunk egy barna mókust is fehér csíkkal
a hátán, õ a ketrecében ugrált, és mászott
a rácsokon. A süni egy dobozban volt, és
rémülten bújt be a takarója alá.
A legkisebb állatokból volt a legtöbb. Hörcsögbõl olyan sok volt, hogy fel sem tudom sorolni, közöttük ott volt az én hörcsögöm is. A kis ketrectõl a kétemeletesig

„Amikor kisállat-kiállítás van, akkor nincs
sohasem matekóránk.”
Nyíri Milla 2. b
„Mindig a nagyoknak szabad bevinni az
állatukat. De ha nagy leszek, én is be fogom vinni az állatomat.”
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei
Tisztelt Dunaharaszti
Olvasóközönség!
A Baktay Ervin Gimnázium tanulói és tanárai nem tétlenkedtek az elmúlt két hónapban sem. 2013 októberében és novemberében ismét több olyan esemény
volt, ami nemcsak az iskola belsõ ügye,
hanem városunk számára is fontos.
Viribus Unitis címû pályázati projektünk
keretében 63 külföldit láttunk vendégül.
Elmondható, hogy egész iskolánkat megmozgatta az esemény. Ismét járt delegációnk a hagyományos nagykikindai
UNESCO táborban. Megkezdõdött az új
köznevelési törvényben elõírt közösségi
szolgálat, tanulóink részt vesznek a város
civil szervezeteinek programjain.
Két olyan különleges eseményünk is volt,
ahol az iskolát és rajta keresztül Dunaharasztit nagy megtiszteltetés érte. Neves
elõadókat felvonultató tudományos-ismeretterjesztõ programon voltak jelen tanulóink és kollégáink, ahol városunk díszpolgára, Baktay Ervin életmûvének népszerûsítése, bemutatása volt a téma. Ezen kívül iskolánk a Laffert-kúriával együttmûködésben méltó teret biztosított az Amerikai
Egyesült Államok kulturális attaséjának látogatásához, elõadásához.
Amikor átnyújtjuk ezt a hírcsokrot, fontosnak tartom hangsúlyozni, amit vendégünk,
Dmitri Tarakovsky attasé úr is kiemelt. Minden külkapcsolat kultúrák találkozása.
Ilyenkor nemcsak iskolánkat, de városunkat és ezen keresztül hazánkat is képviselik tanítványaink. Nem csoda hát, hogy az
õ elõadása is beleillett ebbe koncepcióba.
Minden rendezvény, tábor, elõadás kaput
nyit egy-egy új kultúra megismerésére. De
nem áll távol a témától az sem, hogy a közösségi szolgálattal diákjaink új élethelyzeteket vagy új embereket ismerhetnek meg.
Kívánok jó olvasást, remélem érdekes
lesz sokaknak mindez, hiszen ami velünk
történt, az Dunaharasztival is történt.
Sziráki György
igazgató

Baktay Ervinrõl a Budai várban

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) közhasznú szervezetként immár 12 éve a budai Várban mûködik, a Mátyás-templom szomszédságában. Programjaik széles körben ismertek, neves pártolóikhoz, ismert kutatókhoz is eljutnak.
Eddig 5 könyvük jelent meg, 22 témakörben épített kiállításaikkal több, mint 100
helyszínen, belföldön és külföldön is, pl. a
franciaországi, az itáliai és angliai magyar
közösségekben jártak, több, mint 100 publikáció jelzi munkájukat, szervezetük tagságának lelkes elkötelezettségét. Az egye12

sület elnöke, dr. Messik Miklós október elején levélben megkereste iskolánkat, hogy
a következõ elõadásukhoz – Magyarok a
Távol-Keleten (III.), Emlékezés az 50 éve
elhunyt Baktay Ervinre – legyen képviselve a neves magyar nevét viselõ iskola is,
diákjaink színesítsék az estet Baktay Ervin
mûveibõl részletek felolvasásával.
2013. október 22-én került sor az elõadásra, melyre meghívták az Indiai Köztársaság nagykövetét, Õexellenciája Shri
Malay Mishra urat is. Az est elõadói dr.
Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, az MTA köztestületi tagja és dr. Cseh Gizella voltak.
Az elsõ elõadásban az orientalista geográfus Baktay két nagy indiai utazásáról,
1956-os találkozásáról Jawaharlal Nehruval (mely találkozó a „magyar ügyrõl” is
szólt) hallhattunk és láthattunk képeket
köztük sok olyan Baktay által készített felvételt is, amelyek eddig még nem voltak
közismertek.
A második elõadásban Baktay Ervin 100
éve született festõmûvész unokahúgával,
Amrita Sher-Gillel és mûvészetével ismerkedhetett meg a szépszámú közönség.
A két elõadás között diákjaink, Ferencz
Bence, Kurucz Dominika és Wágner Tamara Baktay és Mahatma Gandi levélváltását, és az Indiai éveimbõl a Miért éppen
India? címû fejezet részleteit olvasták fel.
Jó volt ezen a szép õszi estén a Várban
sétálni és utána tartalmas elõadásokat
hallgatni, valamint diákjainkat az iskolaitól
eltérõ szerepben látni, a helytállásuknak
örülni.
Tolnainé Korcz Ilona
könyvtárostanár

Unesco-camp Kikindán
(egyik diák szemével)

Egy külföldi út mindig maradandó élmény
az ember számára. Megismerhetünk egy
idegen országot, az ottani embereket és
kultúrájukat. Kikinda azonban egy kissé
más volt. Tény, hogy használnunk kellett
az angol nyelvet, de a történelmi múltból
adódóan sokan értették és beszélték az
anyanyelvünket.
Kikindán az õsz legfontosabb rendezvénye az ún. „Tök napok”. Utazásunk fõ és
egyben leglátványosabb programja ez
volt. Kicsik és nagyok egyaránt beöltöztek
különbözõ természetes anyagból készült
jelmezekbe, melyekhez kreatívan használták fel a kukorica héját és termését, a különbözõ színes leveleket. A járókelõk
egész délután gyönyörködhettek a vidám
felvonulásban, melyet a karnevál hercege
és hercegnõje vezetett. A jó hangulathoz

a mazsorettcsoport és a fúvószenekar is
hozzájárult. Másnap a fõtéren minden a
campon résztvevõ ország kapott egy stan-

dot. Be kellett mutatnunk a városunkat, hazánk jellegzetességeit. Az idén is nagy sikert arattunk a hungarikumainkkal.
Természetesen a kirándulás sem maradhatott ki a programból. Ellátogattunk Palicra, ahol megtekintettük az állatkertet,
sétálhatunk a gyönyörû tó partján, sétakocsikáztunk Kelebián. Én lovagoltam is.
Szabadka minden diák tetszését elnyerte.
Ezeken kívül számos jópofa programmal
készültek vendéglátóink. Igyekeztek bemutatni a környék jellegzetességeit, látnivalóit. Sok élménnyel és néhány új baráttal gazdagodtunk az öt nap alatt. Reméljük, tavasszal ismét találkozhatunk velük.
Horváth Laura, 12. b osztály

Kikindai tábor a tanár szemével

Október 10-14. között immár negyedszer
vehettünk részt a helyi gimnázium
UNESCO-táborában.
Természetesen
most is a „Tök napok” rendezvényeihez
kapcsolódtak a programok, s a múzeumlátogatás és az egész napos kirándulás
sem maradhattak el. Az idei tábor azonban sokban különbözött az elõzõektõl. Tanulóinkat két magyar diák fogadta, segítette az ott-tartózkodásunk alatt. Norbi nagyon talpraesetten intézkedett, szervezkedett. Gondolkodásmódja, tájékozottsága mindnyájunkat meglepett, akárcsak
Regina nemzeti öntudata. Norbi azonnal
meghívott minket az „Egységbe” szombat
estére. A helyi magyarok kultúrházában
nagyszabású gálamûsorral ünnepelték a
30 éves együttmûködésüket a galgahévíziekkel. Gondolom, a név hallatán el lehet
képzelni, milyen pompás néptáncbemutatót láthattunk. Jókat nevettünk a humoros
jeleneteken, a népdalcsokrokat azonban
nem mindig sikerült ilyen magas színvonalon bemutatni. Ennek ellenére örültünk,
hogy a vajdaságiak õrzik anyanyelvünket
és hagyományainkat. Ezután Norbi zenekarának koncertjét élvezhettük.
Szombaton a fõtéren mutattuk be városunkat és országunkat. A forgatagban a
helyi iskolák diákjai az általuk készített
ajándéktárgyakat és tökbõl készült süteményeket árulták. A befolyt összeget jótékony célra, illetve az iskola rendezvényeinek támogatására fordítják.
A búcsúesten megtudtuk, hogy az egyik
szerb általános iskolában magyar nyelvet
is tanítanak. Áprilisban magyar hetet szerveznek, hogy a diákok jobban megismerhessék az országunkat, kultúránkat. Sok
ötletet adtunk a szervezéshez és a megvalósításhoz, és megígértük, hogy segítjük a projektet.
Reméljük, hogy áprilisban folytatódik az
iskoláink közötti együttmûködés, és találkozhatunk szerb barátainkkal.
Helméczyné Bosánszki Judit
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Közösségi szolgálat a Baktayban,
Diákjaink részvétele a
TÖK JÓ NAPON!
2016. január 1-jétõl az érettségi bizonyítvány kiadásának elõfeltétele lesz az iskola
által regisztrált módon, közösségi szolgálat
keretében 50 óra munkát teljesíteni. Az 50
órát lehetõleg a 9-11. évfolyamok alatt, arányosan elosztva kell elvégezni. Lehet az 50
órát több projekt keretében, több év alatt
vagy egy több éven keresztül zajló, nagy
projekt keretében teljesíteni.
A Baktay Ervin Gimnáziumban ebben a
tanévben indult meg a közösségi szolgálat megszervezése. Az iskolának felkészítõ, koordináló, feldolgozást segítõ és nyilvántartó-adminisztráló szerepe van a folyamatban. A helyi, és diákjaink lakóhelyein mûködõ civil szervezetekkel, óvodákkal, sportegyesületekkel stb. igyekszünk a
kötelezõ közösségi szolgálat teljesítését
segítõ együttmûködési megállapodást
kötni, majd a szervezet kérésének megfelelõen segítõket, önkénteseket közvetíteni programjaikhoz.
Az elsõ olyan rendezvény, amelyen a
Baktay diákjai közösségi szolgálat keretében részt vettek, a 2013. november 9-én,
a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének szervezésében, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában megrendezésre került, TÖK JÓ NAP elnevezésû
rendezvény volt. Több fronton is segítettek tanulóink. 10 ember a 9. B osztályból
a pakolásban és beléptetésben segített,
17 fõ (fõként a DÖK tagjai) a flashmob elnevezésû táncban vett részt, 6 11. B osztályos tanuló alternatív divatbemutatót tartott saját készítésû, leginkább hulladékból
összeállított ruháikból. A Dunaharaszti
Gyermekbarátok Egyesületének oldalán 4
tanulónk szorgoskodott: kakaót és kalácsot osztottak, illetve madáretetõ készítésében segítettek.
Az azóta eltelt idõben már más rendezvényeken is jelen voltunk: segítettünk a
Dunaharaszti Gyermekbarátok Egyesületének adományokat gyûjteni a Tesconál,
részt vettünk a Városi Adventen a LAVE
egyesület és a Dunaharaszti Környezetbarátok egyesületének oldalán. Ott leszünk a Gyermekbarát Mikuláson, és a
Luca napi játszóházban a Mûvelõdési
Házban, és a Városi Könyvtárban is dolgoznak majd alkalmanként diákjaink, hogy
csak néhányat említsek tervezett munkáink közül.
Reméljük, hogy tanulóink nagy része
nemcsak a kötelezõ feladat elvégzéseként éli meg ezeket az alkalmakat, hanem
megtapasztalják a jól végzett munka örömét, a másokért való cselekvés szépségét is, és akár még pályaválasztásukhoz
is motivációt kaphatnak.
Kiss Zsuzsanna, koordinátor
November 9-én a Tök jó nap nevû a rendezvényen vettem részt, amelyet a Rákóczi Általános Iskolában tartottak. Itt Kücsön
Sándornak a Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma elnökének segítettem. Madáretetõket készítettünk a gyerekeknek és
madárházakat mutattunk nekik, amit õk is
el tudnak készíteni otthon. Másprogramokban is tudtam segíteni, mikor volt egy kis
idõm a madáretetõ készítés mellett. Szerintem nagyon érdekes és jó programok
voltak, a kézmûvességtõl kezdve a különféle ízletes tökök kóstolásáig.
Nagyon jó volt a Tök jó nap és alig várom
a következõ ilyen programot, amin részt vehetek és segíthetek. (Szinger Henrik, 11. b)
Dunaharaszti Hírek – 2013 december

A flashmob egy olyan tánc, amihez igazi
csapatmunka kell. Nagyon együtt kell mozogni, és figyelni a többiekre, ha azt akarjuk, hogy igazán jól nézzen ki. Sok gyakorlásra és koncentrációra van szükség,
és még így sem mindig tökéletes. A Diákönkormányzat néhány lelkes tagjának sikerült összehozni egy szuper koreográfiát, és betanítani azt a csapat többi tagjának. Tényleg sok gyakorlást vett igénybe,
de megérte. A táncnak hatalmas sikere
volt, majdnem tökéletesen sikerült. Szuper érzés, ha elismerik a munkát, amelybe annyi idõt és energiát fektettünk. (Bán
Orsolya, 9. ny)
Osztálytársainkkal az alternatív divatbemutatóhoz terveztünk, készítettünk ruhákat hulladéknak számító anyagokból és
be is mutattuk õket. Jó volt, hiszen a barátainkkal vehettünk rajta részt, és sok új
dologban kipróbálhattunk magunkat. A divatbemutatóra sokat, de szívesen készültünk, hogy minél ötletesebb ruháink és kiegészítõink legyenek. Szerencsére másoknak is tetszettek. Mi is nagyon jól éreztünk magunkat, örültünk, hogy önkéntesként vehettünk részt a rendezvényen. (Balogh Virág és Fenyvesi Fanni 11. b)

Az amerikai kulturális attasé
elõadása a Laffert-kúriában

Szinte nem múlik el hónap, hogy a Baktay

Ervin Gimnázium valamilyen külföldi kapcsolattal gyarapodjon, büszkélkedjen. Novemberben azonban egészen különleges
vendégünk volt, az USA diplomatája tett
nálunk látogatást. Iskolánk meghívására
szívesen mondott igent az Amerikai Egyesült Államok magyarországi kulturális attaséja, Dmitri Tarakhovsky. Az elõadás
– sok más nívós kulturális rendezvényhez
hasonlóan – a Laffert-kúriában kapott helyet. Az eseményen vendégként jelen volt
dr. Szalay László polgármester úr és Lehel Endre alpolgármester úr is.
Igazgatónk, Sziráki György, november 13án délelõtt a Laffert-kúriában fogadta az
elõadót, aki angol nyelven tartott tájékoztató elõadást az amerikai kulturális diplomácia munkájáról. Az összegyûlt mintegy
hatvan fõbõl álló diákhallgatóság egy
hosszabb lélegzetû „hallott szövegértési”
gyakorlat részese lehetett, valódi információkkal. Mivel a diákság számára nem
mindennapos az ilyen hosszúságú, élõ,
angol nyelvû elõadás feldolgozása, mindenki feszülten próbálta elkapni a gyorsan
egymást követõ szavakat, gondolatokat
és leszûrni a számára érdekes információt. Az attasé úr tájékoztatott bennünket
különbözõ programjaikról, melyek segítségével közelebb hozhatják az Egyesült
Államok értékeit a magyar emberekhez;
és beszélt még az USA-ban folytatható továbbtanulás lehetõségeirõl is. Ez után tanulóink – kissé megilletõdött hangon feltett – kérdéseit válaszolta meg. Olyan érdekes témákat érintettek, mint például,

hogy hogyan lesz valaki kulturális attasé,
vagy, hogy meddig tartózkodik egy-egy állomáshelyen.
Tarakhovsky úr, aki egyébként közvetlen
stílusával és késõbb ajándékaival ragadta magával hallgatóságát, az elõadás végén ígéretet tett: közös programunknak,
együttmûködésünknek lesz folytatása.
A közeljövõben iskolánk névadójához,
Baktay Ervin munkásságához kapcsolódóan, az észak-amerikai indiánok kultúrájáról készül elõadást tartani.
Az elõadás után Sziráki igazgató úr körbevezette õt a korábbi helytörténeti gyûjtemény helyén ez év júniusában megnyitott indián-western kiállításon, iskolánk
könyvtára pedig egy szép indiános könyvvel lett gazdagabb. Ami pedig a legfontosabb, a hallgatóság számára sikerült ismét egy új ablakot nyitni a nagyvilág felé
itt, Dunaharaszti megszépült Laffert-kúriájában.
Ezen a helyen mondunk köszönetet Gáll
Sándor úrnak, a Laffert-kúria vezetõjének,
aki nemcsak színvonalas szervezéssel,
de szíves vendéglátással is segítette rendezvényünk sikerét.
Párkányi Judit szervezõ
Az amerikai továbbtanulási lehetõségekkel kapcsolatos információk elérhetõk a
következõ címen:
Litkei Kornélia
Senior Educational Adviser
Fulbright Education USA Advising Center
Hungary-1082 Budapest, Baross utca 62.
Tel (36-1) 462-8050, Fax: (36-1) 252-0266
E-mail: litkei@fulbright.hu
Website: www.fulbright.hu/educationusa
Az amerikai kultúrával kapcsolatos programokról és tanulási lehetõségekrõl az
American Corner budapesti irodájától kérhetünk felvilágosítást.
Erika Sólyom
Director
American Corner Budapest
Corvinus University of Budapest | Salt
House Building
1093 Budapest, Fõvám tér 13-15.
Hungary
Phone +36.1 482.7578
Fax +36.1 482.7560
budapest@americancorner.hu
www.americancorner.hu
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testület
2013. november 25-i ülése
Az ülés kezdetén dr. Szalay László polgármester beszámolt az elmúlt idõszak eseményeirõl:
1. Tovább folytatódott a Temetõ úthálózatának itatott burkolattal történõ továbbépítése.
2. A földutak anyagpótlással, tömörítéssel
egybekötött gréderezése megtörtént.
3. Padkajavítás, kátyúzás, repedés-javítás
történt a régi szilárd burkolatú utakon.
4. Õszi lombhulláshoz kapcsolódó úttisztítások, ill. padkák gyommentesítése történt
meg.
5. A Paál László utcában a temetõnél 30
km/órás sebességkorlátozó tábla került kihelyezésre.
6. A Király köz lejtõs szakaszán itatott makadámmal útburkolat javítás történt.
7. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elõtti útbeszakadás kijavításra került.
8. Kiépült a Határ úti buszmegálló.
9. A ráckevei földhivatal a földhivatali nyilvántartásból lekért adatokkal kapcsolatos
adatkezelési ellenõrzést tartott a polgármesteri hivatalban. Vizsgálták az adatlekérések jogosságát, a nyilvántartásokat
és az adatvédelemmel kapcsolatos elõírások betartását. Az ellenõrzés során mindent rendben találtak.
10. Megkezdõdött teljes munkaidõben 2013.
november 1-jétõl 34 közmunkás foglalkoztatása. Ennek kapcsán a napokban a Pest
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részérõl, a közfoglalkoztatással
kapcsolatos munkaerõ-piaci ellenõrzésre
került sor. Többek között vizsgálták a hatósági szerzõdés alapján vállalt 34 fõ közfoglalkoztatási jogviszonyának munkaügyi
dokumentumait, valamint a jelenléti íveket.
A vizsgálat eredményeként észrevételt és
kifogást nem tettek.
11. Uszodával kapcsolatos levelünkre az Emberi Erõforrások Minisztériuma részérõl a
sportért felelõs helyettes államtitkár, Szekeres Pál válaszolt. A levél röviden arról
szól, hogy jelenleg EU-s vagy hazai pályázati forrás nem áll rendelkezésre, valamint
a 2013. évi sportcélú elõirányzatok terhére sincs már lehetõség Dunaharasztiban
az uszodaépítést támogatni. Ezzel a kéréssel a Magyar Úszó Szövetséget vagy a
Magyar Vízilabda Szövetséget kell megkeresni egy sportfejlesztési programmal. Végezetül felhívták a figyelmet az esetleges
pályázati lehetõségekre, melyek a közeljövõben jelenhetnek meg.
12. A napokban 1000 garnitúra ágynemût és
1000 törülközõt vásárolunk az óvodások
részére.
A képviselõ-testület a beszámoló elfogadását
követõen a 2013. évi költségvetés harmadik
negyedévi végrehajtásáról szóló elõterjesztést vitatta meg. Knapp Tibor rákérdezett arra,
hogy mi indokolta annak a 20 millió forintnak
az elköltését, ami opcionálisan a hóeltakarítási
feladatok elvégzésére lett elkülönítve. Pethõ
Zoltán jegyzõ válaszában emlékeztetett a
március 15. körüli hóhelyzetre, melynek kezelése 5 millióba került, és azokra az elõre nem
tervezett, év közben jelentkezõ feladatokra,
amelyeket ebbõl a keretbõl lehetett csak megoldani (pl. a Király köz helyrehozatala, a Duna
utcában feltörõ vizek elhárítása stb.).
Az elõzõ elõterjesztéshez kapcsolódott a költségvetési rendelet módosítása. Dr. Szalay
László elmondta, hogy 55 millió forintos hiányt
kell pótolni, aminek nagy része a Humán Szolgáltató Intézménynél keletkezett (42 millió, ebbõl 30 millió a közétkeztetéssel összefüggés-
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ben). Felsorolta azokat a kereteket, ahol jelentõs megtakarítást ért el az önkormányzat, és
amelyekbõl a hiány pótolható. Kücsön Sándor,
a Pénzügyi Bizottság elnöke jelezte, hogy
megtárgyalták és egyhangúan támogatják az
elõterjesztést. Így tett a testület egésze is.
A képviselõk a 2013. évi költségvetés rendezése után rátértek a 2014. évi büdzsé koncepciójának tárgyalására. Dr. Szalay László
bevezetõjében felidézte azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket korábbi ülésein
már elhatározott a testület, és amelyek már a
következõ évet terhelik. Ezek közül a jelentõsebb tételek a következõk:
1. Óvónõk, dadusok felvétele az újonnan felépülõ Szivárvány Óvodába.
2. 48 millió forint többletforrás biztosítása az új
óvoda felépítésére.
3. Az útépítési program utolsó nagy ütemének
végrehajtása 300 millió forint költséggel; ez
függ attól is, hogy az állam hozzájárul-e a
szükséges hitelfelvételhez.
4. A vasútállomás rendezéséhez és a P+R
parkoló megépítéséhez kapcsolódóan a
Bezerédi utcai csapadékvíz-elvezetési rendszer megépítése és az út felújítása 100 millió
forintból.
A pozitív oldalon az állam által átvállalt adósság áll, ami 94 millió forint kiadástól kíméli meg
az önkormányzatot.
Knapp Tibor jelezte, hogy nem találta meg a
koncepcióban az útépítést, a polgármester
megerõsítette, hogy errõl konszenzus van a
testületben, ez a munka el lesz végezve. Hajdú Zsolt azt kérdezte, lesz-e lehetõség az óvodaépítésen kívül egyéb intézmény-fejlesztésekre is. A polgármester elmondta, tisztában
van azzal, hogy a magas gyermeklétszám
okozta nyomás néhány év múlva az óvodákról áttevõdik az iskolákra, így azok fejlesztésére is gondolni kell, akkor is, ha az állam átvette a mûködtetést. Az épületek fenntartója az
önkormányzat, így a bõvítés sem fog nélkülünk megtörténni. Született egy kormányzati
döntés arról, mekkora részt vállal az állam az
uniós támogatással megvalósuló fejlesztésbõl. A közép-magyarországi régióban ez 0%
lesz a jövõben, ez alól kivételt 36 település képez csupán, és Dunaharasztinak sikerült ebbe a körbe bekerülni. Lesz tehát forrás, és vannak elképzeléseink is. Adja magát a kollégium
épülete a Duna-Tisza Csatorna partján,
amelynek átalakításával 14-16 tanterem nyerhetõ. Ez tûnik a leginkább költséghatékony
megoldásnak.
A koncepciót a testület egyhangúan elfogadta, ahogy a jegyzõ beszámolóját is a folyamatban lévõ peres ügyekrõl, melyek száma
örvendetesen csökken. A képviselõk hatályon
kívül helyezték az építészeti-mûszaki tervtanács mûködésérõl szóló rendeletet, elfogadták a szociális, illetve a gyermekvédelmi
helyi rendeletek módosításait, majd megszavazták azt a munkamegosztási megállapodás-tervezetet, amit a Hétszínvirág Óvodával
köt az önkormányzat. Módosították a Városi
Könyvtár és József Attila Mûvelõdési Ház alapító okiratát, majd rátértek az önkormányzati intézmények átszervezésérõl szóló elõterjesztésre.
Dr. Szalay László elmondta, hogy a Humán
Szolgáltató Intézmény megszûnik, és feladatait a Területi Gondozási Központ veszi át,
amelynek vezetõje a feladat ellátására minden
szempontból alkalmas. Az élelmezésvezetõ
személyében változás történik, közös megegyezéssel. Ezt a szakfeladatot a polgármesteri hivatal szorosabban felügyeli majd.
A testület ezt követõen elfogadta a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mû-

ködési Szabályzatának módosítását azzal,
hogy hivatásetikai alapelveket határozott
meg a tisztviselõk számára, a vonatkozó törvény elõírásai szerint.
A képviselõ-testület módosította a hatályos
díjrendeletét, és ennek nagy jelentõsége
van a szemétszolgáltatással kapcsolatos
kedvezmények szempontjából. A szolgáltatás díját emelni nem lehet, mivel az hatósági áras. A kedvezmények megállapításánál a
képviselõk a rászorultsági alapelv kizárólagossága mellett döntöttek. A korábbi, zsákos
rendszer nem maradhat fenn, mivel azt a törvény kizárja; ennek pótlására úgy döntött a
testület, hogy a korábbi kedvezményezetti
kört kibõvíti. Eszerint díjkedvezményt továbbra is csak azok a háztartások kaphatnak, ahol
kizárólag nyugdíjasok élnek. Egyedülálló
nyugdíjas esetében a nyugdíjminimum
250%-ára (ez ma 71.250 forint) emelkedik az
a jövedelemhatár, ameddig az igénylõ jogosult a támogatásra. Két, vagy több nyugdíjasból álló háztartás esetén 200% (57.000 forint) lesz az egy fõre esõ jövedelemhatár.
Ezek a háztartások tehát díjkedvezményt
kaphatnak, ha igényüket benyújtják a polgármesteri hivatal szociális ügyekkel foglalkozó
irodáján.
A fenti kedvezményezett kör részére nyitva
áll egy további lehetõség: õk igényelhetnek
60 literes kukát is az önkormányzattól,
amennyiben kevés szemetük képzõdik. Háztartásonként egy darab ilyen szemetesedényt az önkormányzat díjmentesen biztosít és ki is szállít az igénylõ részére. Ezek a
háztartások a kedvezményes díjból ebben
az esetben további 50%-os kedvezményt
kapnak. Dr. Szalay László hangsúlyozta,
hogy a kedvezményrendszer a korábbi, az
évek során bevált rendszer továbbfejlesztése, és a leginkább rászorult kisnyugdíjasok
terheinek csökkentésére koncentrál. Mindez
az önkormányzat teherbíró képességéhez is
igazodik, hiszen a szemétszállítás díja az állam által meghatározott hatósági ár miatt
amúgy sem áll a költségekkel egyensúlyban.
Hajdú Zsolt örömét fejezte ki a kedvezmények
miatt, de kétségeit is kifejezte azzal kapcsolatban, hogy a 60 literes kukát igénybe vevõk köre tovább nem bõvíthetõ. Pethõ Zoltán emlékeztetett arra, hogy a díj a szemétszállítás
megszervezését is szolgálja, és felhívta a figyelmet az ingyenes lomtalanításra és a zöldhulladék szintén ingyenes begyûjtésére is.
Ugyanakkor növeljük a védõhálót azzal, hogy
a jövedelemhatár emelésével további nyugdíjasok lesznek jogosultak a kedvezményekre.
Dr. Szalay László polgármester ismételten
hangsúlyozta a rászorultságot, mint rendezõ
elvet. A testület egyhangúan fogadta el a rendelet-módosítást.
Napirend után kért szót Hajdú Zsolt, és jelezte, hogy az általa vezetett Oktatási-, Mûvelõdési és Sport Bizottság döntött a Bursa
Hungarica felsõoktatási ösztöndíjakról, és ennek eredményét nemsokára közzéteszi.
Mannheim Lénárd megkérdezte, nincs-e valami rejtett tartalék a piactér további lekövezésére, Pethõ Zoltán jegyzõ pedig bejelentette,
hogy kamerákkal figyeli mostantól az önkormányzat a temetõben elhelyezett konténereket, olyan mértéket ért el ugyanis az ezekbe történõ illegális szemétlerakás, hogy az
már tûrhetetlen. Az önkormányzat minden
esetben meg fogja tenni a feljelentéseket
ezekben az ügyekben.
Végezetül Lehel Endre alpolgármester felhívta a figyelmet a Kúriában tartandó szombati,
adventi rendezvényre, melyre tisztelettel meghívta a város lakosságát.
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Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Tisztelt magyarországi német Honfitársunk!
A 2014. évi országgyûlési választások során a nemzetiségeknek
– így a magyarországi német közösségnek is – elsõ alkalommal
lesz lehetõségük saját jogon országgyûlési képviselõt juttatni a
Parlamentbe!
A választási törvény a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata számára teszi lehetõvé a német nemzetiségi lista állítását,
képviselõnket pedig mi, a magyarországi német közösség választópolgárai választhatjuk meg. Ehhez – a választást megelõzõ 15. napig – kérnünk kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételünket az országgyûlési képviselõk választására is kiterjedõen.
A nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért nem egyetlen választásra szól. Aki tehát már most nyilvántartásba veteti magát német nemzetiségi választópolgárként, annak a 2014. õszi nemzetiségi önkormányzati választásokra már nem kell külön kérnie a
felvételét a névjegyzékbe. A feliratkozó mindaddig a névjegyzékben
marad, amíg törlését nem kéri abból. A kérelem nyomtatványt,
amely szabadon másolható, illetve az internetrõl is letölthetõ, a választási szervek 2014. január 1-jétõl minden háztartásba eljuttatják
egy példányban. (A nyomtatványt tájékoztatásul mellékeljük.)
A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétõl a helyi választási irodában (a helyi polgármesteri hivatalban a jegyzõ, vagy
helyettese vezeti) személyesen vagy postai úton, illetve a Nemzeti
Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján, vagy az ügyfélkapun
– www.magyarorszag.hu – keresztül lehet benyújtani. A nemzetiségi választói névjegyzékbe történõ felvételrõl a választópolgár értesítést kap.
Amennyiben Ön az országgyûlési képviselõk választására is kiterjedõen kérte a német névjegyzékbe való felvételét, listás szavazatát
a német nemzetiségi listára adhatja le és természetesen szavazhat valamely párt egyéni választókerületi jelöltjére is.
Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a választási
eredmények alapján megállapított kedvezményes kvótát, egy képviselõi mandátumot szerez. Ez – leegyszerûsítve – azt jelenti,
hogy a magyarországi németeknek akkor lesz parlamenti képviselõjük 2014-tõl, ha a német lista megkapja az országos pártlistákra leadott szavazatok egy képviselõre esõ szavazatszámának
legalább egy negyedét.
Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német nemzetiségi választói névjegyzékre és 2014 tavaszán szavazatával járuljon hozzá, hogy a
magyarországi németeknek végre képviselõjük legyen a Parlamentben!
Heinek Ottó, elnök

2013. december
Ünnepi hulladékszállítási
tájékoztató
Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket a közelgõ ünnepekre való tekintettel, hogy Dunaharaszti és Dunavarsány területén, az ünnepnapoktól függetlenül mindig a járatterv szerint
meghatározott napon szállítjuk el a hulladékot. Tehát idén sem
lesznek helyettesítõ napok kijelölve, az ünnepnapokon is lesz
hulladékszállítás, amennyiben az hétköznapra esik!
Ügyfélszolgálataink nyitvatartási rendje:
2330 Dunaharaszti, Fõ út 46. (DHRV épület)
Nyitva tartás: hétfõ 12–16, szerda: 08–20, péntek: 08–12 óráig.
Ünnepi nyitva tartás 2013. december
december 7. szombat, ZÁRVA
december 20. péntek, 8–12 óráig
december 21. szombat, 8–12 óráig
2013. december 24. keddtõl 2014. január 1. szerdáig
ZÁRVA!
2014. január 3. péntek, 8–12 óráig
1201 Budapest, Attila u. 62.
Nyitva tartás munkanapokon: 8–16 óráig.
Ünnepi nyitva tartás 2013. december
december 7. szombat, 8–16 óráig
december 21. szombat, 8–16 óráig
december 24. keddtõl december 27. péntekig, ZÁRVA!
december 30. hétfõ, 8–16 óráig
december 31. kedd, 8–11 óráig
2014. január 1. szerda, ZÁRVA!
január 2. csütörtök 8–16 óráig
Kellemes ünnepeket és boldog új esztendõt kívánva
Multiszint Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató

FELHÍVÁS
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Adócsoportja tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot, hogy az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Dunaharaszti Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel, Dunaharaszti város
területén 2013. augusztus 1-jétõl december 31-ig terjedõ idõszakban ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az
ebtulajdonos, ebtartó kötelessége. (Több eb esetén ebenként
külön bejelentõlapot kell kitölteni.)
A formanyomtatvány beszerezhetõ 2013. augusztus 1-jétõl
2013. december 31-ig ügyfélfogadási idõben folyamatosan a
Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának irodájában (2330 Dunaharaszti, Fõ út 152. 9-10. számú iroda), továbbá letölthetõ az
Önkormányzat honlapjáról (www.dunaharaszti.hu), illetve felhasználható (fénymásolható) a felhívás utáni mintapéldány is.
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Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes
körûen kitölteni és az ebösszeírási idõszak lejártáig, azaz legkésõbb 2013. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához személyes leadással, postai úton, vagy email-en
(ado@dunaharaszti.hu ) visszajuttatni.
Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Polgármesteri Hivatalnak jogszabályi felhatalmazás
alapján ellenõriznie kell. Nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását kénytelen kezdeményezni az állatvédelmi hatóságnál. Kérjük, ennek elkerülése érdekében a határidõben
történõ szíves együttmûködésüket.
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja
(Az adatlap megtalálható az újság 16-18. oldalán.)
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Kinek van jó karácsonya?
Szívünk mélyén mindannyian jó karácsonyra vágyunk. Szaladunk eleget egész évben, idegeskedünk, töményen dolgozunk, van elég hétköznap az
életünkben. Vágyunk igazi, jó, ünnepi karácsonyra, ami megerõsít és feltölt, ami távlatot és erõt ad
az év mindennapjainak.
Mi kell a jó karácsonyhoz? Valahogy úgy sejtjük
a szívünk mélyén: kell hozzá szeretõ család, szeretõ emberek, kedves ajándékok, finom bejgli illata, szép karácsonyfa, lelki békesség, kellemes
templomi énekek. Persze a reklámok is ontják az
ötleteket, hogy mi minden kell még a jó
karácsonyhoz… Keresztényként felvetõdik a kérdés: és akinek nincs családja, vagy aki éppen beteg esetleg gyászol? Akinek nincs lelki békéje,
mert tele van sebekkel? Akinek nem gazdag az
asztala és a karácsonyfája? Akinek baki lesz az ünnepi estjében? Vagy akinek dolgozni kell? Látva
sokak szomorúságát és öngyilkossági kísérletét
karácsonykor, felvetõdik a kérdés: mi is kell igazán a jó karácsonyhoz?
A keleti kereszténység karácsonyi ikonja mély választ ad. Az ikon mindig a hitet festi le, nem egyszerûen a történelmi eseményt akarja ábrázolni.
Az ikon közepén egy sötét barlangot látunk, abba
születik bele a Messiás. A Megváltó a sötétbe születik bele. A sötét jelenti a hiányt, a fény hiányát,
fogyatékosságunkat, de bûneinket, tudatos sötétségünket is. Jelenti a személyem belsõ sötétségét,
de olykor a családunk állapotát, a társadalom, a
gazdaság, a kultúra állapotát is. A fényre rászorul
teremtett, fogyatékos, és bûnös mivoltunk is. A tõlünk nagyobb Igazságra rászorulunk személyesen
és közösségileg is. A sötétben ugyanis nem tudunk
tájékozódni, sokat tévedünk, sebeket okozunk és
kapunk, nem tudunk legjobb erõink szerint élni,
lógnak a sasszárnyaink! A sötétben sötét gondola-
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tok jutnak eszünkbe: személyesen és családilag,
társadalmilag is. A lelki mélyponton mindenkinek
sötét gondolatok örvénylenek a fejében: agresszív,
bûnös, elvtelen, öngyilkos „megoldások”. Ezeket
a lelki mélyponton, kiúttalanságban, a sarokba
szorított élethelyzetben nem lehet egy egyszerû
fejrázással kiverni a fejünkbõl. Kavarognak bennünk, rászorulunk a megvilágosításra, az iránymutatásra, a fényre, az erõre. Ez a lelki pokol. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy a Megváltó ebbe a
lelki pokolba is képes megszületni. A Megváltó
akkor is, oda is meg tud születni, ahol sötét van.
A sötét nem is tudja feltartóztatni. Ez az evangélium, az örömhír: bármilyen sötétség is van bennem és körülöttem, bármilyen istállót kínálok is,
ha akar, meg tud születni. Az istenit nem lehet feltartóztatni sem fogyatékosságaimmal, sem bûneimmel. Elszántan értem jön.
Örömhír, hogy nem az érdemeim szerint látogat
meg, nem az enyém az elsõ lépés, hanem a nagyvonalúságé, az elõre-szereteté. S pont ezt kell eltanulnunk: akkor szeretni, esélyt adni, amikor még
nem érdemli meg a másik, amikor még nem bizonyított. Nem azért szeretni, mert jó, hanem azért
szeretni, hogy jobb legyen. Istent nem tudjuk megérdemelni vagy kierõszakolni – de nem tudjuk feltartani vagy elûzni sem. Megérzi ezt az ember,
amikor „alaptalanul” elkezd remélni. Nem tudja
pontosan, hogyan lesz tovább, a gondokat hogyan
oldja meg, nem tudja, hogyan fizeti meg a bûnei
árát, de egyszerûen elkezd remélni. Tudja, hogy
van tovább, és nem akar még súlyosabb bûnöket
elkövetni. Ez a gyönge remény a gyönge Kisded.
Majd ebbõl lesz erõs életvezetés, de egyenlõre a
remény az alap – s ez a legfontosabb. Amikor ezt
a reményt megkapjuk, megérezzük, hogy nem fogunk elveszni, van valahogy tovább, nem érdemes

több bûnt elkövetni, érdemes összetartani – akkor pontosan tudjuk, hogy
ez ajándék. A sötétben a reményt ajándékba kapjuk – s
lám ekkor tudunk
emberségesen viselkedni az ilyen
helyzetben is.
Kinek van jó karácsonya? Más szemszögbõl kell nézni a választ. Nem alulról, hanem
Isten szemszögébõl. Sikerülhet „pompásan” egy
karácsonyi ünnepsor, de ha szeretet nincs benne,
akkor az egész egy színjáték. S lehet, hogy sok
minden nincs meg a „tökéletes karácsony kellékeibõl”, de ha megnyitjuk a szívünket a Megváltó
elõtt, akkor meg tud érinteni a sötétben is, s akkor
jó karácsonyunk lesz. Akinek volt már rettenetesen
elrontott karácsonyi ünnepe, az talán többet megértett az olyan karácsonyból, mint a sok „kellemes”
ünnepléskor. Ilyenkor mélyebben megérthetjük:
akkor is megszületett, ha semmi nincs rendben, ha
hatalmas sötétséget kínálok én, ha nagy a sötétség
a családomban, az egyházamban, az országomban.
Akkor is ünnep van, ha minden emberi elromlott.
Jó karácsonya mindenkinek lehet, aki belátja a ráutaltságát a Megváltóra, felfogja személyes és közösségi homályait, sötétségeit, s aki nyíltan engedi szívében megszületni a Megváltót. A jó karácsony nem az emberi kellékektõl függ, hanem a szív
szeretetre való megnyílásától.
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Papp Miklós
görög katolikus lelkész
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25 ÉRMET NYERTEK A DUNAHARASZTI
ASHIHARA KARATÉSOK!
A Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület (Dragon Force Team) sportolói 2013. október 05-én,
Gyõrszentivánban vettek részt a XVI. Rehab Rába Kupa elnevezésû Nyílt Országos Ashihara Karate Bajnokságon.
A versenyen az Ashihara Karate sportolóin kívül a
Kyokushin Karate versenyzõi is szép számban képviseltették magukat. 200 versenyzõ léphetett tatamira ezen a napon a különbözõ korosztályokban.
Egyesületünkbõl 25 fõ versenyzett és 25 érmet is nyertünk a különbözõ korosztályokban.
Eredményeink:
KATA (formagyakorlat) versenyszámban:
1. helyezettek: Csurka Gergõ, Kovács Levente
2. helyezettek: Bak Benjamin, Schwarczenberger Klaudia
3. helyezettek: Incze Réka, Takács Balázs
KUMITE (küzdelem) versenyszámban:
1. helyezettek: Bak Benjamin, Schwarczenberger Klaudia, Király Zsófia, Kovács Levente, Takács Balázs, Gyulai Zoltán, Agárdi István,
2. helyezettek: Sas Viktor, Kovács Botond, Varga Balázs, Seper Olivia,
Simon Andor, Szamay István, Uhrin Zsombor, Szemán Roland
3. helyezettek: Béki Szilveszter, Nagy Tamara, Mihalovits Maja,
Lõrincz Gergõ

Szép egyéni eredményeink alapján egyesületünk csapatversenyben
az elõkelõ 2. helyezést szerezte meg.
Takács Balázs gyermek III. kategóriában induló versenyzõnk kapta
meg a legtechnikásabb versenyzõnek járó különdíjat.
Részt vettek még a versenyen: Kocsis Richárd, Angyal Márk, Gábri
Emese, Kocsis Zsuzsanna és Mikó Nikoletta, nekik is gratulálunk a
helytállásért.
Készülünk következõ versenyünkre, a 2013. november 01-02. napján
Brassóban megrendezésre kerülõ Ashihara Karate Világbajnokságra, ahol egyesületünk 5 fõ versenyzõvel képviseli Magyarországot az
alábbiak szerint:
Csurka Gergõ egyéni formagyakorlat és küzdelem
Schwarczenberger Klaudia egyéni formagyakorlat és küzdelem
Takács Balázs, Varga Balázs, Bak Benjamin küzdelem
Csapat formagyakorlat: Csurka Gergõ, Schwarczenberger Klaudia,
Takács Balázs

SIKEREKET ÉRTEK EL A
DUNAHARASZTI ASHIHARA KARATÉSOK AZ
ASHIHARA KARATE VILÁGBAJNOKSÁGON
BRASSÓBAN!
A Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület (Dragon Force Team) 4
sportolója képviselte hazánkat a Brassóban megrendezésre kerülõ
Ashihara Karate Világbajnokságon 2013. november 01-jén.
Schwarczenberger Klaudia, serdülõ nõ abszolút kategóriában, valamint egyéni és csapat formagyakorlat versenyszámban, Csurka Gergõ serdülõ fiú –50 kg-os kategóriában, valamint egyéni és csapat for-
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magyakorlatban, Takács Balázs serdülõ fiú +50 kg-os súlycsoportban,
valamint csapat formagyakorlatban, Bak Benjamin pedig serdülõ fiú
–35 kg-os kategóriában indult.
A versenyzõk felkészülése nagyon jól sikerült.
Október 30-án utaztunk ki Brassóba, október 31-én volt a mérlegelés, orvosi vizsgálat és a sorsolás, valamint délután tettünk egy kis kirándulást a hegyekbe.
November 01-jén rendezték meg a versenyt a 18 év alattiak kategóriáiban. A verseny napja nekünk sajnos nem jól indult, mert az elõzõ
esti vacsora után többen, köztük két versenyzõnk is ételmérgezést kapott, így félig betegen indultunk neki a versenynek.
Délelõtt és kora délután a formagyakorlat versenyszámokban volt érdekeltségünk. Csurka Gergõ és Schwarczenberger Klaudia indult egyéni formagyakorlatban. Mindketten nagyon szép KATA-t mutattak be,
de ezt a bírók nem így értékelték, és mindenki számára érthetetlen pontozással kiejtették a magyar versenyzõket. Mire a csapat formagyakorlat következett már elég rossz egészségi állapotban volt 1-2 csapattagunk, így ez meg is látszott a szinkron KATA-ban, több ütem eltérés
volt, ezért ebben a versenyszámban nem szereztünk érmet.
Késõ délután kezdõdtek a küzdelmek és egészen 23 óráig tartottak,
ami egy igen késõi idõpont a gyermek versenyzõknek.
A küzdelmekben versenyzõink nagyon szépen szerepeltek. Technikás,
szép, erõs küzdelmeket láthattunk. Ellenfeleink zömmel orosz és román
versenyzõk voltak. Tudni kell hogy Oroszországban és Romániában több
ezer versenyzõ közül válogatják ki a legjobbakat, míg Magyarországon
ezt pár száz gyermek közül tehetjük meg. Ennek ellenére, ellenfeleink
nem voltak jobbak. Minden versenyzõnknek volt ugyan vesztett küzdelme is, de zömében megnyerték a mérkõzéseket és sajnos olyan mérkõzések is voltak, amiket csak azért veszítettek el, mert a bírók nem vették vagy nem akarták észrevenni az egyértelmû találatokat.
Schwarczenberger Klaudia földrevitelekkel nyerte küzdelmeit, illetve
volt egy nagyon szép test KO-ja, amikor egy testre irányuló térdrúgással rövidre zárta a küzdelmet, a mezõny egyik legnagyobb és legerõsebbnek tûnõ versenyzõjével szemben. Vesztes küzdelme is csak
azért volt mert õt intették meg abban a küzdelemben, amiben végig
õ volt, az aktívabb, s így egy büntetõpontja miatt az ellenfele nyert.
Csurka Gergõ taktikusan küzdött, igyekezett ellenfelétõl ütõtávolságon
kívül maradni, (hogy a betegség miatt fájó gyomrát ne érje sok találat),
kitérésekbõl szép fej rúgásokkal ért el találatokat, de sajnos a nap végére már olyan beteg lett hogy utolsó ellenfelével már nem állhatott ki.
Takács Balázs a szokásos harcias küzdõstílusát hozta, megpróbálta
erõbõl legyõzni az ellenfeleit, mely nem volt egyszerû feladat, hiszen
õ a +50 kg-os súlycsoportban indult (Balázs 52 kg), ahol bizony volt
70 kg-os ellenfele is. Csak egy vesztes küzdelme volt, mindenkit legyõzött vagy pontozással, vagy ha nem volt pont, a hatalmas súlykülönbség miatt hirdették ki gyõztesnek.
Bak Benjamin elsõ nemzetközi versenyén vett részt, harciasan küzdött, nem ijedt meg a nála sokkal magasabb öves ellenfeleitõl, fejrúgásokkal próbált pontokat szerezni.
A szép küzdelmek alapján az alábbi eredmények születtek:
Schwarczenberger Klaudia ezüstérem
Takács Balázs ezüstérem
Csurka Gergõ bronzérem
Bak Benjamin 4. hely
Gratulálunk a versenyzõknek.
Továbbra is várjuk a sport
és a karate iránt érdeklõdõ
fiatal és idõsebb korosztályt. Edzéseinket a Hunyadi János Általános Iskola
felsõ tagozatának tornatermében tartjuk kedden, csütörtökön és pénteken 17.30 és 18.30 órától. Web: karatesuli-dragonforce.hupont.hu
MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, TARTOZZ KÖZÉNK!
Csurkáné Döcsakovszky Mária edzõ
Csurka László edzõ
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Toronyóra lánc nélkül
Kulturális terrorizmus címmel bukkantam egy különös írásra az egyik
neves magazinban. A színhely Párizs, a kalandos történet filmbeillõ,
szinte hihetetlen:
2004-ben a francia rendõrség különös
felfedezést tett: a fõváros alatt húzódó alagútrendszer egy elhagyatott részén, kiválóan felszerelt luxus moziteremre bukkantak. Csatornafelügetettel foglalkozó munkatársaik a város e
luxusnegyede alatt egy újonnan kifeszített ponyvát találtak, melyen „építési terület, tilos a bemenet” felirat állt.
A kíváncsi ellenõrök nem vették figyelembe a feliratot, s behatoltak a ponyva mögé, ahol elõször egy íróasztalt
találtak. Látogatásukat vad õrkutyák
ugatása zavarta meg, azonban hamar
leleplezték az alagút eme rejtélyét.
A titkos folyosóban kamerák és mozgásérzékelõkkel mûködtetett magnetofonok voltak, ezek hallatták a vad
ugatást. Továbbhaladva újabb érdekességekre leltek. Az egyik elhagyatott részen egy hatalmas mozivásznat, s szemben kényelmes karosszékekbõl álló 400 négyzetméteres nézõteret találtak. Sziklába vájt tárolókban,
meglehetõsen gazdag és változatos
filmgyûjtemény volt az ötvenes évek
filmjeitõl a kortárs alkotásokig bezárólag. A szomszédos kisebb barlangban
büfé is volt, drága italokkal, valamint
egy kuktával, mellyel valószínûleg
kuszkuszt készítettek. A vetítõt és a
lámpákat professzionális módon csatlakoztatták a város elektromos hálózatára, így az áram fogyasztási díját
valószínûleg mások fizették ki. A felfedezõk azonnal jelentették a látottakat, ám a hivatalos vizsgálat kezdetére minden nyomot eltüntettek, a kiérkezõ nyomozók csak elvágott drótokat, valamint egy rövid üzenetet találtak, hogy „Ne keressetek minket”. Késõbb, egy – az elkövetõkkel kapcsolatban álló – újságíró nyilatkozott az
egyik rádióadónak, és bejelentette,
hogy az építmény elkészítéséért egy
UX (Urban eXperiment) nevû szervezet vállalja a felelõsséget, és hogy
még vagy tucatnyi hasonló meglepetést rejtett el Párizsban, illetve az alatta fekvõ csatornarendszerben.
Az Urban eXperiment történetérõl nincsenek megbízható adatok, a legtöbb
információt saját maguk hozták nyilvánosságra, és eszük ágában sincs
az õket körbelengõ mítoszt rombolni.
A csoport állítólag 1982-ben jött létre,
amikor az alapítók hozzájutottak a Párizs alatt mintegy 280 kilométer hoszszan húzódó alagútrendszer néhány
térképéhez. Ez a földalatti rendszer
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Párizs és a közelében lévõ települések építéséhez használt kövek kibányászása során jött létre. Elsõ írásos
említése a tizenharmadik századból
ered, ekkor tizennyolc különbözõ kõfejtõ mûködött a területen, s nem csak
a város szélein, hanem a központban
is. Bár az évszázadok során történtek
újrahasznosítások – a karthauziak
például borospincévé alakították az
alagutak egy kis részét –, a folyosók
tulajdonképpen kihasználatlanul állnak. Victor Hugo A nyomorultak-ban
ír róla, Muszorgszkij az Egy kiállítás
képei-ben idézi meg a hely nyomasztó hangulatát. Idegenvezetõk segítségével a turisták ugyan lemerészkedhetnek az alagútrendszerbe, de ez a
túra a járatoknak csak a töredékét,
mintegy 1,7 kilométernyit érint. A legnagyobb látványosságot a hatmillió
párizsi lakos csontvázát tartalmazó
katakombák jelentik. Biztonsági okokból 1955 óta tiltott a szabad járkálás
a földalatti rendszerben, ezért az egészet egyfajta rejtélyesség övezi. Ez a
romantikus mítosz késztetheti az UX
tagjait, akik a törvény áthágása árán
is felvállalják, hogy a földalatti Párizst
újra felvirágoztatják. A szervezet tagjai között állítólag híres mûvészek,
mérnökök és politikusok is vannak,
sõt, különálló frakciókat, külön
szabályzatok alapján mûködõ sejteket
hoztak
létre.
Az
Urban
eXperimentben mûködõ csoportok
különbözõ feladatokat latnak el, és
egymást segítik közös célok elérésében. Van hírközlési részlegük, amely
üzeneteket továbbít és kódolt rádióadásokat sugározva teremt kapcsolatot a tagok között, mások adatbázisok kezelésével vagy fényképek
készítésével támogatják a szervezetet. Az „Egérháznak” nevezett sejtben
Phanteon

Phanteon órája

kizárólag nõk feladata az információszerzés, valamint a kijelölt célpontok
környékének felügyelete. A „La
Mexicaine De Perforation” nevû sejt
feladata pedig az illegális mûvészeti
események lebonyolítása; a leleplezett moziterem is az õ hatáskörükbe
tartozott. A szervezet elit alakulata az
„Untergunther” bonyolult restaurációs
munkákat végez. Ez, a történészeket
és mérnököket is foglalkoztató csoport 2005-ben Franciaország egyik kiemelkedõ
látványosságára,
a
Panthéonra vetett szemet.
A párizsi Panthéont 1790-ben építették eredetileg templomnak, azonban
a Nemzetgyûlés egy évvel késõbb, a
nagy franciák temetkezési helyévé,
mauzóleummá nyilvánította. Itt helyezték végsõ nyugalomra többek között Voltaire-t és Victor Hugót is.
A helyszín a francia történelem kiemelkedõ központja. Ez lehetett az
oka, hogy az UX csoportot zavarta az,
ami évtizedek óta a turisták is szóvá
tesznek, miszerint a Panthéon gyönyörû órája nem mutatja a pontos
idõt. A legenda szerint az 1850-ben
készült órát az 1960-as években
szándékosan tette tönkre az egyik alkalmazott, aki megunta, hogy az óriási szerkezetet hetente fel kellett húznia. Az óra korábban sem volt hibátlan, és túl költséges lett volna helyreállítani, ezért nem javították meg.
Az UX Untergunther szárnya 2005 novemberében saját mûhelyt hozott létre a „La Mexicaine De
Perforation” korábbi illegális
színháztermében,
ahova
munkaasztalokat szállítottak, internetkapcsolatot létesítettek, és természetesen
ismét a városi rendszerbõl
lopták az áramot. Egy éven
át szinte naponta kellett betörniük Párizs egyik legnépszerûbb turistalátványosságába, elkerülve a biztonsági
õröket. Jean-Baptiste Viot
órásmester vezetésével tíz
hónap alatt kijavították a
szerkezet hibáit. Az UX 2006
szeptemberében üzenetet
küldött a Panthéon vezetõjének elvégzett javítási munkálatokról, de az nem is reagált az üzenetre, ezért az
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Haraszti toronyora

Egérház szervezésében Viot órásmester 2006. december 24-én maga
állította be az órát. A Panthéon évtizedek óta hallgató harangjai megszólaltak, s így már az illetékesek is felfigyeltek az illegális szerelésre. Nagy
meglepetésre azonban pár nappal késõbb a Panthéon vezetõségének
megbízásából a Lepaute cég szakemberei ismét tönkretették az épület óráját: pótolhatatlan alkatrészeket távolítottak el a szerkezetbõl, s azokat biztos helyre zárták el. A furcsa reakció
még a Time címlapjára is felkerült, az
UX pedig sietve biztosított arról mindenkit, hogy nem ez volt az utolsó akciójuk.
A legfurcsább mégis az óra javítását
követõ bírósági tárgyalás volt: négy
megvádolt Untergunther-tag jelenlétében a Panthéon ügyvédje 70 000
dollár kártérítést követelt a szervezettõl, furcsa módon az egyik külsõ zár
megrongálása miatt és az óra újbóli elrontásának költségeire. Az államügyész ostobaságnak nyilvánította a
követeléseket, a bíró teljesen érthetetlennek nevezte az egész ügyet, s húsz
perc gondolkodási idõ után szabadon
engedte az Untergunther tagjait.
A látszólag értelmetlen okból ismét
tönkretett óra szimbolikus jelentésû.
Dunaharaszti Hírek – 2013 december

Umrao Singh

Az állam így üzent hadat egy olyan
szubkultúrának, amelynek akár több
ezer párizsi tagja is lehet. Párizs alagútrendszerének rajongói gyakran leruccannak a föld alá, hogy ott találkozzanak, bulizzanak vagy mozizzanak. A hátizsákos, elemlámpás egyetemisták szívesen randiznak itt, és a
következmények nélküli törvényszegés vadromantikája egyre népszerûbbé válik. Azonban a városvezetésnek
is van némi igaza, hiszen az alagutak
látogatása baleset- és egyéb veszélylyel is járhat. Amíg a világ nagyvárosai helyhiányban szenvednek, Párizs
alatt 280 kilométer alagút terül el kihasználatlanul. Az Urban eXperiment
– saját bevallása szerint – csupán Párizs jobbá tételén fáradozik, de hamarosan más városokban is megmutathatja erejét. Hogy a gerillaprogram
máshol is meghonosodik-e, az majd a
jövõben kiderül – végzõdik az érdekes
cikk.
Még véletlenül sem próbálnék Párizs
és Dunaharaszti között párhuzamot
vonni, s egy pillanatig sem kívánom,
hogy kulturális terroristák bukkanjanak fel kisvárosunkban, de a furcsa
történetrõl óhatatlanul is eszembe jut,
hogy valamikor a haraszti templom

tornyában is volt egy óra. Errõl szólnak Losonci Miklós sorai is:
„Anyám mesélte, hogy az elsõ világháborúban Dunaharasztin élt egy indiai maharadzsa, faklumpájával kopogott a Fõ utcán, javította a falusi templom óráját. Õ volt Umrao Singh szikh
filozófus, aki Oxfordban végzett. Ott
ismerte meg Gottesmann Antóniát,
Baktay (Gottesmann) Ervin testvérét.
Lánya, Amrita Sher Gil, késõbb India
nagy festõje lett.”
A templommal együtt 1944-ben elpusztult a híres maharadzsa által javított toronyóra is. A háromszor épült
templom sok viszontagság után,
2004-ben, századik születésnapjára
nyerte el mai szépségét, de a toronyórára sajnos már nem volt fedezet. Példaértékû azonban a tavaly
felavatott Kálvária kápolna újjáépítését eredményezõ összefogás. Ennek hasonlatossága nyomán viszont
– titkos társaság helyett – születhet
egy titkos vágy, egy titkos terv, hogy
egyszer a haraszti toronyóra is megújuljon, mutatói újra körbe járjanak,
és szép estéken méltóságteljes kondulással jelezze az idõ lassú
múlását…
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Haraszti Íjász Klub
Itt van az ÕSZ. A visszaemlékezések ideje.
A haraszti íjászok szívesen emlékeznek a 2013.
évi egyesületi esemé-

nyekre.
Sok rendezvényen vettünk részt. Mi magunk is sok versennyel, tudásbeli megmérettetéssel egybekötött összejövetelt rendeztünk. Csak néhányat emelnénk ki:
Ezt az évet Alsónémedin (02. 09.) rendezett versennyel kezdtük, ahonnan 8 helyezéssel tértünk haza.
Páty (03. 02.) fedett pályán és terepen
váltakozva elhelyezett célok versenyén
Szikora Györgyné I. helyezett
Togyela István I. helyezett lett.
Történelmi Íjász EB Gyula (04. 24.)
Ezen a versenyen
Szaniszló Roland I. hely
ifj. Kondri János II. hely
Havasi Ferencné I. hely
Szabó Krisztina Tünde II. hely
Havasi Ferenc III. hely
Sásdon (04. 27.) Horváth Áron távlövés
I. hely
Sárvári Saslövõ verseny (04. 28.)
A versenyek versenye! 7×7 méterenként 7
vesszõ elõször távolodva, majd közeledve!
Minden elismerésünk a II. helyezettnek,
Havasi Ferencné Gabinak.
PANDEROSA (05. 20.) SZIGET SZÍVE
íjászversenyen
Szabó Krisztina Tünde I. helyet
Szikora Györgyné III. helyet ért el

•
•
•

•
•
•

Ezen a versenyen:
Vígh János (Janóka) I. helyet
Nistea Szilveszter I. helyet
Bujtás Tamás I. helyet
Ádám Ildikó I. helyet
Szikora Györgyné II. helyet ért el.
Érsekvadkerten (06. 01.) elért eredményeink:
Ifj. Kondri János I. hely
Id. Kondri János II. hely
Szabó Krisztina Tünde I. hely
A Baktay Gimnáziumban (05.31.) izgalmas délelõttöt töltöttünk. A diákok és a Tanárok iskolai szintû vetélkedõjébe illeszkedett be az íjászat. Sok diák most fogott életében elõször íjat a kezébe.
Ez sok ugratásra adott okot az ifjúságnak,
ám ennek ellenére jó eredményeket lõttek.
Karitasz felkérést kaptunk: a gyerekek az
elmúlt évek élményei alapján ismételten
kérték, legyen egy olyan délután, amikor
íjászkodhatnak. Ennek a kérésnek is nagyon szívesen tettünk eleget. Élmény volt
számunkra is a sok érdeklõdés a gyerekek
részérõl. Már a szülõk ott toporogtak, vitték
volna haza csemetéiket, de õk az: „Anya!
Csak még egyet had lõjek!” könyörgéssel
visszatartották, így a szülõk is láthatták,
mennyire ügyesek a gyerekek, mennyire élvezik és milyen fegyelmezettek ennek a
sportnak a gyakorlása közben.
A tûz ünnepi íjász viadal (06. 22.) a Szkíta Örökség és a Haraszti Íjász Club közös
szervezésében Taksonyban lett megrendezve. Még ezen a napon, a verseny eredményhirdetését követõen, a Dunaharaszti
polgármesteri hivatal udvarában, Baktay
Ervin emlékkiállítás megnyitója alkalmából
tartottunk Íjász bemutatót és „lövetést”. Sajnos az idõjárás estétre viharossá vált. Így
elég korán, kb. ½10-kor össze kellett szedni a felszerelést.
A Haraszti Fakupa (06. 29.) verseny immár hagyománnyá vált. Harmadik alkalommal került megrendezésre. Ennek köszön-

•
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•

Pünkösdi nyílt napunk (05. 20.) nagy érdeklõdésnek örvendett. Ezen az eseményen a legjobbak fél évre ingyenes tagságot kaptak az egyesülettõl. Ez azt jelentette, hogy az egyesület edzési idejében az
egyesület területén, az egyesület eszközeivel gyakorolhattak.
A Nádor utcai lakóparkban rendkívül jó
hangulatban, sok-sok érdeklõdõ, próbálkozó haraszti lakos vett részt az íjász bemutatón. Érdeklõdve vették kézbe a különbözõ íjakat, vesszõket, és szívesen próbálkoztak a célok lelövésével. Sokan azóta is lejárnak hozzánk a Sport-szigetre
edzeni.
Gyereknapon ennek a sikernek folytatása volt. Ma is emlegetjük a sok ügyes, már
iskoláskorú gyereket. Sajnos, sokuknak
nem fér bele az iskolai kötöttségük mellett,
hogy gyakorolni tudjanak.
Eddigi eredményeink, és rendezvényeink
arra ösztönözték a Taksonyi Szkíta Örökség íjászegyesületet, hogy meghívják elnökünket egy Szlovákiai íjász bemutatóra.
Az itt szerzett tapasztalatokat igyekszünk
átvenni az egyesületünk életébe.
Kedvenc témánk az erdõben rendezett
Nyárelõ Íjászversenyünk (05. 18.).
Kellemes környezetben, igen népes résztvevõ sereggel, minden korosztályban öszszemérte tudását. Volt közöttünk olyan nõi
résztvevõ, akinek csak 2-3 hete volt a szülésig. Ez a rendezvény is meglehetõsen
nagy létszámú csapatverseny volt. Megközelítette a 100 fõs létszámot.

•

•
•

•
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hetõen sokan és sokfelõl eljöttek. Például
Sopronból, Nagykõrösrõl, Szekszárdról,
Kulcsról, Kecskemétrõl, Kiskunfélegyházáról és még sorolhatnám sokáig, hiszen a
környékbeli egyesületek szinte teljes körûen képviseltették magukat. A rendezvényen
kb. 110 fõ mérte össze tudását.
Nyári íjászverseny (08. 03.)
Színvonalasra sikeredett ez a versenyünk
is. A környékbeli egyesületeken kívül Tatabánya, Kerecsen Kulcs, Örkény íjászai is
képviseltették magukat. Szép eredményeket értek el. A versenyek kb. 90 fõ vett részt.
Mesék, Hõsök, Legendák Íjászverseny
(09. 21.)
Nagy örömünkre szolgált, hogy sikerül
Szalay László polgármester urat erre a verseny megnyitóra elhívni. Ez a rendezvényünk vándordíjas, melyet második alkalommal rendeztünk meg. A legjobb eredményt elért versenyzõ egy évig birtokolja a
Havasi Ferenc által felajánlott Ezüst Szablyát, mely nem csak nevében, de anyagában is ezüst, kézi kidolgozású gyönyörû mo-

•

•

tívumokkal díszített remekmû. A 115 fõnyi
nevezõ közül a szablyát Németh Szilárd
tudhatja magáénak egy kerek esztendeig.
Ebben az évben 2 alkalommal, 09. 14. és
05. 11-én voltunk Táborfalván, ahonnan
elsõ alkalommal
Szabó Krisztina Tünde I. hely
Kondri János II. hely
Szikora Györgyné III. helyezést,
második alkalommal
Szikora Györgyné I. hely
Szikora György II. helyezést hozta el.
Délegyházi íjászok két versenyén is sikereket értünk el (04. 13.) és (10. 05.).
Elsõ alkalommal:
Kun Gábor I. hely
Kunné Fekete Erika I. hely
Kun Dávid I. hely
Második alkalommal:
Szikora György I. hely
Szikora Györgyné I.hely
Kun Gábor I. hely (a második versenyen is
gyõztes lett)
Horváth Áron III. helyezést ért el.
Újhartyánban is eredményesek voltunk.
07. 21. és 10. 13.
Elsõ alkalommal:
Szabó Kriszta Tünde II. hely
Kondri János II. hely
Második alkalommal:
Szikora Györgyné I. hely
Szikora György II. hely

•

•

•

Versenyeink jó hangulatú, családias légkörben, zajlanak. Célpontjainkat igyekszünk
változatossá tenni. Az eredményhirdetésig
sem hagyjuk a résztvevõket pihenni. Amint
teljesítették a pálya követelményeit, finom,
meleg ebéddel látjuk el õket. Utána távlövészetben, illetve súlydobásban, vagy
egyéb ügyességi feladatokban mérhetik
össze tudásukat, illetve erejüket.
Büszkék vagyunk arra, hogy versenyeinket
az országban sok helyen ismerik és elismerik. Megtisztelnek bennünket a versenyeinken való részvétellel. Már vannak olyan
egyesületek is, akik felkérnek bennünket,
hogy segítsünk megrendezni náluk egy-egy
versenyt, illetve csatlakozzunk, mint rendezõtárs. Örömünkre szolgál, hogy ezalatt, az
alig 3 év alatt olyan sikereket értünk el, melyet az íjász társadalom elismer és méltányol.
Sajnos jön a kellemetlen idõjárás. Jelenlegi
edzõterületünk a csapadékos, hideg, havas,
szeles idõben nem alkalmas az edzések
folytatására. Így versenyt sem tudunk rendezni. Teljes erõvel keresünk olyan zárt helységet, ahol az edzéseket meg tudjuk tartani. Kár lenne, ha a gyerekek, akik eddig igen
szépen fejlõdtek az íjászatban, a téli hónapok alatt elkallódnának. A legmozgékonyabb, legfegyelmezetlenebb gyerekek is jelentõs egyéniségbeli fejlõdésen mentek át
az íjászatnak köszönhetõen. Az íjászat a ritmusos mozgás mellett fegyelemre, társakra
való odafigyelésre neveli õket.
A Haraszti Íjász Club jelenleg 40 fõs taglétszámmal mûködik. Ebbõl 20 gyerek élvezi
az íjászat örömeit, és tanul meg együtt örülni egymás sikereinek.
Elérhetõség:
Haraszti Íjász Club – Marlok Károly (elnök)
e-mail: dh.ijaszat@gmail.com
http://haraszti-ic.blog.hu
Helyszín:
Dunaharaszti Sport-sziget, Duna Kemping
(a teniszpálya mellett).
Edzések ideje: szerda és vasárnap 16 órától 18 óráig.
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Az utolsó betûjét is felírta a táblára
és csendben elment…

2013. november hónapban
elhunytak neve és életkora

Balogh Erzsike néni, vagy, ahogy sokan ismerték, a
„kontyos tanító néni” generációkat tanított meg írni, olvasni, számolni az akkor még I. sz. Általános Iskolában a templom mellett, az olajos padlójú, vaskályhás
teremben. A tanítóképzõ után került ide 19 évesen és
innen ment nyugdíjba 40 év múltán. Jókedvû, humoros, de ha kellett nagyon szigorú és mindig következetes volt. Tõlünk, a lányaitól elvárta, hogy a képességeinknek megfelelõen tanuljunk, legyünk tisztességesek,
emberségesek és „ne hozzunk szégyent rá”.
Miután nyugdíjba vonult, csak a családjának élt; segített az unokák nevelésében, szívesen tett-vett a kertben és ápolta a jó szomszédi viszonyokat is. Mindenkivel jókat tudott beszélgetni, roppant érdeklõdõ és tájékozott volt.
80 év alatt sok mindent megélt, de számára lételem volt az iskola, a tanítás. Most
már csak az égieket oktathatja.
Kérésének megfelelõen búcsúztunk el tõle.
Nyugodj békében Anya.
Bakkné Balogh Zsuzsa

Búcsú Mets Györgytõl

KÖSZÖNET

Bódi Júlia

Andró Maja Hanna
Ádám Nimród
Bódi Júlia
Csóka Dominik Zsolt
Demeter Zétény
Gödöny Maxim
Hegyes Ferenc György
Kránicz Gábor
Kriska Boglárka
Oláh Domonkos
Répás Levente
Seres Szirka Johanna
Szalontai Dominik
Szilágyi Szonja
Szobotka Laura
Visnovitz Balázs

11. 13.
11. 26.
11. 19.
11. 03.
11. 15.
11. 22.
11. 28.
11. 29.
11. 27.
11. 10.
11. 07.
11. 08.
11. 12.
11. 05.
11. 25.
11. 05.
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élt 50 évet
élt 34 évet
élt 59 évet
élt 66 évet
élt 55 évet
élt 81 évet
élt 75 évet
élt 85 évet
élt 86 évet
élt 83 évet
élt 64 évet
élt 54 évet
élt 63 évet
élt 89 évet
élt 82 évet
élt 80 évet
élt 68 évet
élt 82 évet
élt 63 évet
élt 67 évet

2013. novemberi újszülöttek

Utolsó találkozásunk már a betegágyánál történt.
Keze ügyében ott volt a vázlatfüzet, grafitceruza.
Ereje fogytán volt, de õ lázasan alkotott, a körülötte lüktetõ kórházi pillanatokat, embereket örökítette meg. Úgy érezte kevés az ideje, de neki még
sok dolga van. A májusi nagysikerû önálló kiállításával búcsúzott el Dunaharaaszti barátaitól, tisztelõitõl. Igazi szerény, közösségi ember volt, gyökerei kihatottak a gondolkodására.
Fiatalkorát, iskolaéveit Erdélyben, Erdõdön élte.
9 éves korában találkozott Szatmáron Litteczky
Krauss Ilona festõmûvész rajztanárral, aki nemcsak a mesterségre tanította,
hanem a kibontakozó személyiségére is sokoldalúan hatott. Emberséget, kitartást, látásmódot, széleskörû mûvészettörténeti ismeretet köszönhet neki. Az
egyre elmélyülõ õszinte mûvészetbarátság hatása elkísérte egész életében.
Alkotói korszakának elsõ felében az erdélyi fenyveseket, hegyeket, a nagybányai tájat örökítette meg. Az ott élõ emberek adták grafikái és portréi témáit.
1990-ben települt át családostul Magyarországra, azóta Dunaharasztin élt. Élete utolsó idõszakában a figurális festészete teljesedett ki, írók, költõk, színészek portréi mellett, bibliai témájú képei a legjelentõsebbek. Melegszívû festõbarátként, a Mûvészetbarát kör tagjaként, kórustagként is sok segítséget kaptunk tõle. Olyan ember volt, akivel jó volt beszélgetni, együtt lenni, alkotni.
Szegényebbek lettünk a halálával.
Isten Veled Gyuri!
Dunaharaszti Mûvészetbarátok nevében
Bánkuti Emese

Sok szeretettel köszönjük meg a Gulliver Játékház csodálatos ajándékait, amelyet a nyári karitász-tábor gyermekrésztvevõinek adományoztak!
A Gulliver Játékház munkatársainak és mindenkinek,
aki bizalmával, figyelmével, segítségével, szeretetével,

Beke Anna
Biró Péter
Bogár Ferencné
Bukta János
Dömény Gábor
Drégelyvári Nándor
Fajta József
Gáldi Józsefné
Glász Józsefné
Göndör Józsefné
György Jánosné
Halász Balázs
Heffter Norbertné
Herczenik Gyuláné
Höchst József
Sárosi Ivánné
Szabados Andrásné
Szurszabó Bálintné
Tóth Antal
Tóth Zoltán

Szent Erzsébet Karitász
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FELHÍVÁS!
A gazdák figyelmébe, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályának XII. Fejezet 09. pontja, valamint a NAK Fõvárosi és Pest megyei kamara
elnökségének 5/2013. (IX. 11) sz. határozata alapján,
meg kell alakítani a települési agrárgazdasági bizottságokat helyi szinten. Elõreláthatóan az alakuló ülésre január 6-án kerül sor, amelyet dr. Péter Mihály me-

gyei elnök meghívójával hitelesítve az önkormányzat
hirdetõtábláján 15 nappal az alakuló ülés elõtt kifüggesztünk.
Velkei Károly
Települési Agrárgazdasági Bizottság elnöke
és a Gazdakör elnöke

Futónagykövetünk jelenti
Október utolsó napján futással búcsúztattuk a hónapot. Halloween alkalmából
szép számban gyûltek össze futók a hûvös éjszakában; még a szomszédos Szigetszentmiklósról jöttek hozzánk.
November elsõ vasárnapján a Dunaharaszti Futók újabb versenyekre tették be
a lábukat. Volt nagykövettársam, Gamplett Gábor álma beteljesült; miután az
idõjárás miatt tavaly meghiúsult, idén
nagyszerû, 3 óra körüli eredménnyel sikeresen lefutotta a híres-neves New
York Maratont. Mások az Ironteam által
szervezett Optivita Ultrafutó Kupa sorozat idei utolsó állomásán versenyeztek,
amit a Velencei-tónál rendeztek. Lehetett futni az 1, 2, 4, illetve 6 órás egyéni
kategóriában, illetve 4 vagy 6 órás egyéni vagy váltó versenyszámban. Molnár
Sándor az 1 órás egyéni versenyszámban csak kicsivel maradt le a dobogóról.
Weinber Ferenc, és életében elõször
Györgyi Katalin a 6 órás egyéni versenyszámban indultak, s a kicsivel több mint
1 km-es pályán körözve 55 225 km-t tettek meg 6 óra alatt. A 6 órás futáson
résztvevõk számára nemcsak az idõ múlása, hanem a zord idõjárás is kihívást
jelentett; a verseny utolsó 45 percében
viharos-esõs idõ csapott le a versenyzõkre, s az erõs szél még a versenykaput is kidöntötte.
November harmadik hétvégén szép kis
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csapat képviselte Dunaharasztit Siófokon, az Intersport Maraton és Félmaraton versenyen, ami sok futó számára
egyfajta szezonzáró verseny volt idén is,
és a nagyszámú, nagyarányú egyéni
csúcs azt jelzi, hogy a hûvös idõjárás sok
futónak kedvezett. Kozári Annamária és
Veres László a 2 napos maraton versenyszámban indultak; szombat és vasárnap folyamán három részletben futották le a maratont. Idén az eddigi éveket
meghaladó számú dunaharaszti futó nevezett, és ért célba az egyéni félmaratoni
versenyszámban. Gratulálunk az elsõ
félmaratonját 2:03:29 alatt teljesítõ Fehér Orsolyának, aki többször futott velünk vasárnaponként az õzikés futáson.
Varga Viktória 2 hónappal ezelõtti elsõ
félmaratonján elért eredményéhez képest közel 20 percet javítva egyéni csúcsán futott be 2 órán belül, szintúgy Kovács Richárd, Oroszi Szilárd, Varga Rudolf, akik közel 10 percet javítottak eddigi egyéni csúcsukon. Fehér László, Igaz
Péter és Györgyi Katalin hozták a kötelezõ formájukat. Villám Péter még nem
tagja futócsapatunknak, remélem, nagyszerû 1:54 körüli eredménye arra sarkallja majd, hogy csatlakozzon hozzánk.
Bazsó Erzsébet, Esze Tamás és Z. Nagy
Károly 2 órán kívül értek be, de közel 10
percet javítottak eredményükön. Herbély
Szabina pedig egyéni csúcsán közel 5

percet javítva megközelítette a 2 órás
álomhatárát. A csoportunkhoz lazábban
kötõdõ Meixner Mónika, Bálint Zsolt és
Csenkey Tamás is indultak ezen a versenyszámon. Hatodmaratonon is volt
résztvevõ Dunaharasztitól – remélem,
Hollanda Gábor is rövidesen csatlakozni fog hozzánk.
Az edzett futók a tél folyamán is folytatják a futásaikat, s a hideg idõszakban az
alapozás során elsõsorban nem a gyorsaságra kell koncentrálni, hanem hogy
lehetõleg minél többet fussunk a regeneráló tartományban. Karácsony és szilveszter idején sort fogunk keríteni hagyományos futásainkra. Az érdeklõdõk a
részleteket a Facebook oldalunkon fogják megtalálni.
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!
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Interaktív tévézés immár Dunaharasztiban is az Inviteltõl
Az Invitel az elmúlt idõszakban sokat tett azért, hogy egyre több településen legyen elérhetõ a még jobb minõségû otthoni tévézés és gyorsabb internetkapcsolat. Ez a fejlesztés most Dunaharasztiba is megérkezett, mostantól már az új csomagokra is elõ lehet fizetni. A szolgáltató kínálatában az ország egyik legszínesebb csatornaválasztékát találjuk meg, például akár 20 HD-adót, és mindehhez járnak az IPTV kényelmi funkciói is. Sõt,
a legmodernebb tévészolgáltatásokon túl már akár az 50 megabites, gyors internetet és
az igazán kedvezõ árú telefonálást is kipróbálhatják azok, akik az Invitelt választják. A
szolgáltató idén májusban újította meg a tévé-, internet- és telefon elõfizetést egyben tartalmazó Invilág csomagokat, amelyekhez számos díjmentes és ingyenesen kipróbálható extra szolgáltatást is választhatnak a dunaharaszti ügyfelek.
A világ változik: okosabb tévézés még több élménnyel
A tévénézés olyan új lehetõségekkel bõvült az elmúlt években, amelyek alapjaiban teszik sokkal
kényelmesebbé és még élvezetesebbé az otthoni szórakozást. Például ma már több tucat csatorna közül választhatunk a különbözõ elõfizetõi csomagokban. Ez persze érthetõ, hiszen egy családban általában különbözõ mûsorokat kedvelnek a
családtagok és mindenki szereti a saját kedvencét nézni. Az Invitelnél ez sem lehet probléma,
mert a szolgáltató rendelkezik az egyik legváltozatosabb csatornaválasztékkal, ráadásul az
IPTV-t használó ügyfelek további tévéadókból álló minicsomagokkal tehetik még színesebbé és
teljesebbé az otthoni szórakozás élményét.
Otthoni filmklub egy mozijegy töredékéért
Az interaktív tévé nagy elõnye, hogy bármikor
tarthatunk otthoni vetítéseket a legjobb filmekkel
és ehhez szó szerint csak a kisujjunkat kell megmozdítani. Az Invitel virtuális videotékájában
számtalan film, rajzfilm, sorozat érhetõ el, melyeket többnyire már egy mozijegy árának töredéké-

ért megnézhetünk. Képzeljük el a szombat estét
egy kicsit másképp: kényelmes fotelben otthon,
család, barátok együtt, és még csak ki sem kell
mozdulni hozzá, a sikerfilmek házhoz jönnek az
Invitel IPTV-jén keresztül. A filmkölcsönzést pedig
a hónap végén a számlával együtt fizetjük ki.
Internet: a világ a nappaliban
Ma már egyetlen kattintással annyi tudáshoz férhetünk hozzá az interneten, amihez 50 évvel ezelõtt egy élet is kevés lett volna. Az internet tényleg a nappalinkba hozza a világot. Rengeteg információs és gyakorlatilag végtelen szórakozási
lehetõség érhetõ el a világhálón. Híreket olvasunk,
videót nézünk, közösségi oldalalakon társalgunk,
levelezünk, képeket osztunk meg, itt tartjuk a kapcsolatot a távol élõ családtagjainkkal, barátainkkal.
Ma már az is jellemzõ, hogy otthon mindenki mindezt egyszerre szeretné, ehhez pedig stabil és
gyors internetkapcsolatra van szükség. A tapasztalatok, azt mutatják, hogy ma már a 25 megabites
internet is elegendõ sávszélességet jelent egy tizenéves gyermekeket nevelõ, 4 tagú családnak.
Az Invitelnél azonban ennél nagyobb sebességû
internetcsomagot is választhatunk.

További információ: személyes kapcsolattartójánál: Tamás László, tel.: +36 70 532 4123,
vagy a legközelebbi Invitel Pontban: Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 1. (Centrál Üzletház), tel.: +36 24 446 746

Több marad az Invitellel
Az Invitel két vagy három szolgáltatást tartalmazó Invilág csomagjaiért 6 hónapig csak az elõfizetési díj felét kell kifizetniük azoknak,
akik most, a téli akcióban kötnek
két évre szóló új lakossági elõfizetést. A magasabb havidíjú tévé-,
internet- és telefoncsomagok különbözõ kombinációja fél év alatt,
így összesen negyvenezer forint
megtakarítást is jelenthet, de egy
közepes csomag esetén is havi 34 ezer forinttal több marad az ügyfelek zsebében. Az akcióból természetesen a jelenlegi ügyfelek is
részesülnek: ha meglévõ szolgáltatásaik mellé további új szolgáltatást – például telefon és internet
mellé tévéelõfizetést – rendelnek,
nekik is jár az új szolgáltatásra a
kedvezményes ár.

Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.

Advent 2013

2013. december 1-jén vasárnap, szikrázó
napfényben zajlott a városi Adventi ünnepség, aminek a Laffert-kúria és udvara immáron harmadik alkalommal adott helyet. Az ünnepen az egyházak és civil szervezet, diák
önkéntesek, iskoláink diákjai egységesen
összefogva mûsorral, kézmûves meglepetésekkel, alkoholmentes forró punccsal, forralt
borral, teával, kakaóval, kaláccsal és sültgesztenyével várták a látogatókat. Nemes feladatért is dolgoztak a vendégvárók, hiszen a
vásáron befolyt összeget a Majosházán épülõ Hospice ház felépüléséhez ajánlották fel.
Meglepetésként ért minket, mint vendégvárókat a dunaharaszti emberek összefogása, hiszen az eddigi évek Adventi ünnepségeihez
képest megsokszorozott létszámban jöttek el
és adták pénzadományukat a Hospice ház
mielõbbi felépüléséhez. Adományt 2013.
december 2-án, Majosházán adtuk át az alapítvány REDUKIDI vezetõjének Kontáné Piroskának, akinek köszönõ szavait ezúton is
tolmácsolom a dunaharaszti emberek felé.
A dobozban 153 330 Ft gyûlt össze, melyet
az épülõ ház mielõbbi befejezéséhez adományoztuk.
Drscsákné Kerekes Gabriella
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete

