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Dr. Szalay László ünnepi beszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Dunaharasztiak!

Szeretettel köszöntöm Önöket a mai napon, nemzeti ünnepünkön!
Külön köszöntöm Máté Istvánt és feleségét, Lantos Györgyit, akik a
Petõfi szobrot alkották. Köszönöm, hogy a zord és tavaszinak egyáltalán nem mondható idõjárás ellenére ennyien megtisztelték ünnepségünket.
„Már most pártkülönbség közöttünk nem leend, hanem mindnyájan hazafiak, és hazafiságunk érzetében egy párt vagyunk.”
Ezek Kossuth Lajos szavai voltak, és pont ezek azok a szavak, és ez
az a gondolat, ami a legjobban megmutatja viszonyulásom ehhez
az ünnephez.
Az ünnep mindig más, mint a hétköznap. Különösen igaz ez a nemzeti ünnepre.
Emlékezés. És nem csupán megemlékezés.
A múlt eseményeire való emlékezés segítségével rátalálhatunk valamire, amely meggyõzõdésem szerint a felületes mázként ránk rakódott, vagy önként magunkra festett különbségek megkapargatásával azonnal utat tör magának. Ez pedig a hazaszeretet.
Olyan közös alap ez, amely mindannyiunkban jelen van. Ilyenkor
ünnep alkalmával még inkább, még tisztábban érezhetõ.
A nemzettel kapcsolatos gondolataink, érzelmeink, vágyaink mind
erre a fundamentumra épülnek. Ennek az érzelemnek a legkifejezõbb szimbóluma, Március 15-e és az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc. Olyan szimbólum ez, amely valószínûleg mindenkinek ugyanazt jelenti. Nincs ma Magyarországon egy magyar ember sem, aki ne hasonlóan viszonyulna ehhez az ünnephez.
A mai napon országszerte sok helyen, sok beszéd hangzik vagy
hangzott el.
Biztos, hogy a különbözõ beszédekben a rétorok igyekeznek majd
a jelenkor általuk megélt érzéseit, a saját hit-, vagy értékrendjüket,
meggyõzõdéseiket a dicsõ múlt eseményeivel párhuzamba hozni.
Ezek a párhuzamok esetenként nagyon különbözõek lehetnek.
Mégis szemernyi kétségem sincs afelõl, hogy a különbözõ szándékok mélyén az alap ugyanaz. Az összetartozás, a hazaszeretet, az,
hogy mindannyian magyarok vagyunk.
165 év telt el azóta, hogy az ifjúság idealizmusa, szabadságvágya
találkozott a reform-országgyûlések célkitûzéseivel.
Nem Magyarországon
pattant ki az elsõ szikra.
Európa népei megunták a reménytelen várakozást, hogy az elnyomott osztályokat békés
törvényességgel iktassák jogaikba. Palermo,
Párizs és Bécs voltak
azok a városok, ahol az
európai forradalmi hullám elkezdõdött. Fontos leszögezni és újra
meg újra emlékezetünkbe vésni, hogy Ma2

gyarország forradalma volt az egyetlen békés és vértelen megmozdulás akkor. Európában mindenütt vér folyt. Nálunk vértelenül, az
országgyûlés közvetítésével, az uralkodó és a nádor, tehát a hatalom által engedélyezett módon alakult meg a magyar kormány.
A forradalom kirobbantója azonban a pesti ifjúság volt.
A fiatalságot lázadással, szabadságvággyal szoktuk azonosítani, de
nem szabad elfeledkeznünk a romlatlan, tiszta szívrõl és a bátorságról sem.
Megragadni egy pillanatot, vállalni a ma már ismert következményeket, önfeláldozónak lenni igazi bátorságot jelent.
Tudjuk, hogy ez nem a csendes bölcselkedés ideje volt.
Valamit tenni kellett, hiszen a legnagyobb cél a közjó, hazánk politikai és gazdasági függetlenségének elérése volt.
Manapság is szükség van bátorságra, persze nem ilyen radikális formában. Bátornak kell lennünk, hogy merjük egymást megismerni,
hogy elsõként vegyük észre azokat a dolgokat, amelyek összekötnek bennünket és merjük elfogadni azt, ami megkülönböztet.
A kirekesztés mindig ellenségeskedést szül. Az összefogás, a megegyezés, a közösség viszont a sikeresség életereje.
Az 1848–49-es szabadságharcban nem számított, ki milyen névvel,
milyen nemzetiséggel vett részt a harcokban. Nem számított a sikerek idõszakában, és nem számított a bukás után sem.
Ki az, aki az aradi vértanukra ne úgy tekintene, mint magyarokra,
holott volt, aki közülük a magyar nyelvet sem beszélte valami jól?
Ki merné Petõfi Sándor magyarságát megkérdõjelezni annak ellenére, hogy nem ezen a néven született meg?
Országszerte települések százaiban, utcák, terek, iskolák viselik a nevét. Nálunk egy egész városrész az, amit Petõfi ligetnek hívunk.
A mai naptól (pontosabban tegnaptól) szobra is lesz Dunaharasztin.
A forradalmi ifjúság szimbóluma Petõfi Sándor. Olyan szimbólum,
aki minden magyar embernek ugyanazt jelenti, a hazaszeretet.
Végsõ soron a magyarság szimbóluma.
Azé az alapé, amely nem elválaszt, hanem összeköt bennünket. Manapság különösen nagy szükség van olyan jelképekre, amelyek
nem megosztanak, hanem összefognak bennünket.
Hiszek benne, hogy mi dunaharasztiak ma egy ilyen jelképpel leszünk gazdagabbak. A dunaharaszti Petõfi szobor ötlete a Petõfi ligeti baráti körtõl származik. Azonnal felkarolta más egyesület is, és
a képviselõ-testület is egy emberként, ellenszavazat nélkül támogatta. Több dunaharaszti polgár is hozzájárult ehhez.
Ez az az összefogás, amire gondoltam akkor, amikor azt mondtam,
hogy ez a sikeresség életereje.
Nemsokára leleplezzük ezt az alkotást. A márciusi ifjak arcáról, és ennek a szobornak az arcáról is saját magunk romlatlan ifjúkora, szabadságvággyal, idealizmussal telített lelkisége sugárzik vissza ránk.
Arra emlékeztet, hogy hiba lenne elfeledkeznünk errõl a mindannyiunkban még élõ ifjúról.
Én próbálom a saját gyermekeim és persze rajtuk keresztül magam
is erre nevelni. És abban bízom, hogy ez nemcsak nekünk, de másnak is sikerülhet.
Végezetül a város lakóinak nevében szeretném ezt a gyönyörû alkotást, amelyet Önök még most nem láthatnak, megköszönni mindenkinek, aki egy kicsi részt is vállalt a szobor születésében.
Máté Istvánnak és Lantos Györgyinek, akik megalkották a zsobrot,
a képviselõ-testületnek a támogatást, az alpolgármester uraknak, és
mindazon adományozóknak, akik vagy a munkájukkal, vagy anyagi ráfordításukkal támogatták ezt.
Köszönöm szépen!

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Hírek – március

SZOBOR HIRDETI A KÖZÖSSÉG EREJÉT A PETÕFI-LIGET KAPUJÁBAN
– Jelen lesz a holnapi ünnepségen?
– Természetesen, feleségemmel együtt
jövünk. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogyan fogadja a szobrot Dunaharaszti
nagyközönsége.

Nem könnyû munka a szoborállítás, fõleg,
ha szakadó havas esõben és jeges szél
kíséretében történik, mint nálunk, március
14-én. Máté István szobrászmûvész is átázva, átfázva tért be a Laffert-kúriába, az
elõre megbeszélt találkozóra. Mivel az
idõjárásjelzés is kockázatosnak ítélte meg
a hosszabb utazásokat, ezért csak röviden kérdeztük az alkotót, aki Csongrádról
érkezett, és még aznap haza is kellet jutnia az egyre zordabbá váló ítéletidõben.
– Nem ez az elsõ Petõfi szobor, amit készített. Úgy hallottam, Segesvár mellett
is áll egy, ami a költõnek állít emléket.
Egyforma a két alak?
– Nem teljesen. A segesvári, pontosabban
Fehéregyházán, a Petõfi Múzeum kertjében található szobor egy elmélkedõbb, elmélyültebb, filozofikus költõt ábrázol. A
haraszti szobor karddal az oldalán, feszesebb, harciasabb kiállású.
– Pontosan leírták a helyi megrendelõk,
hogy milyen legyen a szobor?
– Nem. Rám bízták, hogy alakítsam ki a
megjelenést. A feleségemmel közösen alkottuk meg a szobrot.
– Sokféle köztéri alkotás jelenik meg
korunkban, több a modern, absztrakt
szellemiségû. Mondhatjuk, hogy Harasztin viszont egy hagyományos, konvencionális mû került felállításra. Milyen alapgondolat érvényesült a tervezés során?
– Úgy éreztük, hogy Petõfi forradalmi alkatát kell megfogalmazni a plasztika segítségével. Nem egy modern mûalkotásra, hanem a mindenki számára érthetõ és
elfogadható Petõfire van szükség. Egy kicsit idealizált, romantikus, fiatal, törékeny
alkatú költõt akartunk ábrázolni, aki nem
katona, de a kard az oldalán mégis szimbolizálja a haza iránti elkötelezettségét,
harcosságát. Úgy gondolom, hogy a nemzet kultikus alakjait nem az egyéni mûvészi ambíciók szerint kell ábrázolni. Nem is
vállalnám. Petõfi, Kossuth, vagy a többi
nagyság kincse a magyarságnak, olyannak kell ábrázolni, hogy alakjukat mindenki tisztelni tudja, az egész nemzet büszke
lehessen rájuk. Ez volt a vezérgondolata
az elképzelésünknek.
Dunaharaszti Hírek – március

Máté István 1976-ban végzett a Magyar
Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatójaként. Munkáit számos elismerés kísérte.
Derkovits-ösztöndíjban részesült, Ravennában elnyerte a Dante Biennálé fõdíját, Firenze város aranyérmével tüntették ki, majd 1992-ben megkapta az olasz
köztársasági elnök érmét. 2002-ben itthon is elismerték mûvészetét: a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszttel
tüntették ki. Ha utánakeresünk a média
világában, a következõket olvashatjuk
róla:
„Tipikusan köztéri szobrász. Megbízásos
munkáit és saját örömére készített
plasztikáit egyaránt a biztos formaadás
jellemzi. Érzékenyen mintázott figurái a
reneszánsz tradíciókra támaszkodnak.
Történelmi és allegorikus alakok, funkcionális plasztikák és portrék adják mûalkotásai többségét. Domborításokat is
készít, de körplasztikái a jelentõsebbek.
Munkáit saját bronzöntõ mûhelyében
maga kivitelezi.”
Köztéri alkotásai megtalálhatók szerte
az országban és a történelmi Magyarországon is. Ilyen a hódmezõvásárhelyi
Szent lstván-lovasszobor, a detki és fehéregyházi Petõfi-szobor. csongrádi Nepomuki Szent János-kút, Szent Kozma
és Szent Damján szegedi szobra, a
szentesi Mindszenty-szobor, az Országzászló emlékmû, Lakiteleken, a soltvadkerti Szent Orbán-díszkút. vagy a budapesti, Ronald Reagan egykori amerikai
elnök sétáló alakját megformáló alkotás,
hogy csak néhány példát említsünk a teljesség igénye nélkül. Ezen felül számos
dombormû, világháborús emlékmû, mellszobor fémjelzi eredményeit.
Máté István gyakran alkot feleségével,
Lantos Györgyivel közösen. Dunaharaszti szobruk is közös munka eredménye. Lantos Györgyi Hódmezõvásárhelyen született. A Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán diplomázott. Szobrai,
ólomüveg ablakai az ország számos településén megtalálhatók Szentkirálytól,
Hódmezõvásárhelyen át Budakesziig.
A lakiteleki Keresztény Panteonban Ravasz László református, Ordass Lajos
evangélikus püspök, Õszentsége II. János Pál pápa, Boldog Apor Vilmos katolikus püspök és gróf Esterházy János, a
felvidéki magyarság vértanú politikusa
mellszobrait és Klebelsberg Kunó egész
alakos szobrát mintázta meg, de még
hoszszan sorolhatnánk alkotásainak sorát.
Puskás István a – mára már megszûnt –
Gulácsy Mûvészeti Galéria igazgatója
így írt a mûvész házaspárról:
„Lantos Györgyi és Máté István (...) pályájukat biztos alapokra és kimeríthetetlen forrásokra építették. Mûködésükben
összekapcsolódik a magyar szobrászat
belsõ fejlõdésére jellemzõ emelkedett

ábrázoló szándék és az európai mûvészet élet centrikus, stilizáló, szimbolizáló nagy hagyománya, a görögök, a rómaiak, a reneszánsz és a késõbbiek – csak
kiragadott példaként – Rodin, Strobl,
Mestrovis, Meggyesy, Mauza.
Lantos Györgyi és Máté István mûvészetében a hagyomány, a forma adekvát
módját mindig kényes egyensúlyban a
modernitással és mindig szuverén eszközhasználattal, saját gondolatokkal
gazdagítva jelenik meg. Nem vesznek el
a formai újításokban. Mûvészetük a mûvészethistória közép-, vagy fõ folyamatában szervesül, legjobb alkotásaik az
európai kultúra nagy ethoszát hordozzák.
A két azonos identitású szobrász azonos
szociális háttérbõl, a magyar vidék iparos, kispolgári környezetébõl érkezett.
A Budapesti Képzõmûvészeti Fõiskola
elvégzése után – csak az igazán hiteles
tehetségekre Jellemzõen – azonnal rátaláltak arra az alkotói útra (csakúgy,
mint egymásra a szerelemben és a fiatalon kötött házasságukban) melyhez
immár több évtizedes pályafutósuk alatt
nemcsak hûségesek voltak, hanem az
eltérítések megkísértéseit sem élték kérdésként át.
Nem a meghökkentõk, de az elfogadásra vágyók táborába tartoznak, ahogy az
európai elfogadottságba kívánt tartozni
mindig is az a családi, társadalmi, nemzeti háttér ahonnan jöttek és ahol maradtak, s amely hátteret, országot mûvészetükkel is képviselik.
Munkásságuk nem ismeri a kitérõket, a
megalkuvásokat, az elbizonytalankodásokat. Témáik klasszikus kérdéseket
vetnek fel modern környezetben. A válaszaik modern válaszok klasszikus eszközökkel, emberi kihívásokról, életrõl,
halálról, jelenrõl, múltról.”
Aki elmegy, és megtekinti városunk legújabb büszkeségét az igazolva látja,
hogy Petõfi megidézett alakja magában
hordozza mindazt, amit a fenti sorokban
olvashatunk. Az alkotók kiválasztása a
megrendelõt is dicséri, hisz a mûvészek
pontosan érezték, hogy egy kisváros
egyre tudatosabb közösségekbe szervezõdõ polgárait milyen szimbolikus ábrázolás jelképezheti.
Az idei március 15-e nem csak a talán
soha nem tapasztalt idõjárás miatt marad emlékezetes. Dunaharasztin helytörténelmet írtunk. Egy dinamikusan fejlõdõ városrész lakóinak nagyszerû civil
kezdeményezése nyomán ezután mindig ott áll a forradalom költõjének szobra a Petõfi-liget kapujában, megtestesítve az itt élõ és a hozzájuk csatlakozók
hétköznapokban is megélt lokálpatriotizmusát, emlékeztetve arra, „hogy egy város értékét nem az épületek nagysága
és száma, hanem az itt élõ emberek közössége határozza meg.”*
GS.
*Kara Pál 2000-ben, a városavató rendezvényen mondott szavai
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Baktay-konferencia a Laffertban

ELÖLJÁRÓBAN
– SZAVAK
AZ ELMÚLT
HÓNAPOKRÓL
A Baktay Ervin Gimnáziumból az
elmúlt két hónapban nem kerültek
hírek Dunaharaszti folyóiratába.
A fenntartóváltás, az új jogszabályi
környezet, új rendszer kialakítása a
szokásos feladatok mellett sok
többletmunkát igényel minden
iskolában – így nálunk is.
Természetesen a közösség élete
nem állt meg. Lezajlott a
nyolcadikosok felvételi vizsgája
(idén minden eddiginél több,
326 diák választott minket
vizsgahelyül), folyik a tanítás,
él az iskola.
Az említésre méltó események,
amelyek méltán tölthetik el
büszkeséggel kollégáim, diákjaink
és minden dunaharaszti szívét, újra
sorban állnak. Ezekbõl nyújtunk
most át egy csokorra valót.
Szerepelnek közöttük a több mint
másfél évtizede évrõl évre
megerõsödõ finn cserekapcsolat és
az Európai uniós támogatással
megvalósuló Comenius projektjeink
egyikének legfrissebb hírei. Igazi
különlegesség volt iskolánk és
városunk életében a
Baktay-életmûvet tárgyaló
tudományos konferencia, melyet
közösen rendezett a város, a Hopp
Ferenc Kelet-ázsiai Mûvészeti
Múzeum és a gimnáziumot
támogató Pro Alma Mater
Alapítvány. A tudomány világa
rendszerint zárt, a konferenciákat
gyakran szûk körû közönségnek
szánt szakmai elõadások jelentik.
Dunaharasztin igazi, országos
jelentõségû tudományos
rendezvény volt, amelyet a téma
legkiválóbb tudósai mellett
meglátogattak diákok és haraszti
érdeklõdõk egyaránt. A teljesen
egyedi, különleges jelentõségû
eseményrõl is közreadunk egy
tömör összefoglalót. Ajánlom
figyelmükbe tisztelettel.

Sziráki György
igazgató
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Dr. Fajcsák Györgyi igazgató és
Sziráki György igazgató
a levezetõ elnökségben

Konferencia közben

Bár Baktay Ervinhez – aki ismeri a tudós
mellett a játékos oldalát is – mindenki a
napsütést, a nyári táborozás hangulatát
társítja: a Baktay Ervin halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett konferenciára 2013. február 22-én Dunaharasztin
mégis egy téli, romantikus hóeséses napon került sor.
A Laffert-kúria nagy szalonjában elsõként
a Baktay Ervin Gimnázium igazgatója,
Sziráki György köszöntötte a résztvevõket, majd dr. Szalay László polgármester
üdvözlõ szavai következtek.
A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Mûvészeti
Múzeum részérõl dr. Fajcsák Györgyi
igazgató asszony kiemelte, hogy idén kettõs évfordulóra emlékezhetünk: a 2013-as
év Baktay Ervin halálának 50. évfordulója, és egyben Baktay unokahúga, a modern indiai festészet megteremtõje, Amrita
Sher-Gil születésének 100. éve is.
A mostani konferencia mellett, ahol 14 elõadás gazdagítja ismereteinket Baktay Ervinrõl és világhírû festõmûvész unokahúgáról, remény van arra is, hogy 2014 tavaszára a már összegyûlt 40 tanulmányból napvilágot láthat a régóta várt Baktaymonográfia is.
A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeumban
a kötet megjelentetése mellett Baktaykiállítást is terveznek.
Bizakodhatunk abban is, hogy Dunaharaszti méltó helyet, emlékszobát biztosít a
közeljövõben híres szülötte emlékének.
A konferencia mentora, dr. Kelényi Béla
méltatta Baktay Ervint, azt a tudóst, akinek munkásságáról már egy 36 oldalas
bibliográfia – tehát csak a róla szóló mûcímeket felsoroló dokumentum – tanúskodik. Mindjárt az elején egy érdekességgel
is szolgált: nem sokan tudhattuk ez idáig,
hogy Baktay Ervin az elsõ magyar színes
film alkotógárdájában is szerepelt.
Az elsõ elõadás Koch Judittól Baktay
Ervin szellemi fejlõdésének kezdeteire
világított rá: a 16 éves fiú elsõ találkozására egy indiai drámával - innen indult az
India-szerelem. Ugyanekkor találkozott a
kor divatos szellemi irányzatával, a teozófiával. Nem ismerjük a teozófus nevét, akitõl a tinédzser Baktay még a jóga gyakorlatát is megismerhette, és sokáig gyakorolta.
A programban másodikként jelzett elõadó,
Lõrinc László sajnos személyesen nem tudott eljönni, elõadását felolvasásból ismerhettük meg Baktay Ervin bohém ifjú
éveirõl.

A fiatal mûvészekbõl álló társasága nem
tagadta meg önmagától az élet „napos oldalát”, örömeit – de mindig humor és stílus volt jellemzõ a beöltözéses, tematikus
(hol a görög-római kort, hol a francia forradalmat megjelenítõ) szimpóziumaikra.
Bethlenfalvy Géza már a mûfordító
Baktayt mutatta be. Eloszlatta azt a hibás
feltevést, hogy F. W. Bain, akitõl Baktay a
hindu történeteket fordította – s maga
Baktay lenne.
Viszont nagy valószínûséggel F. W. Bain
az általa szanszkrit eredetibõl fordítottnak
vallott szövegeket õ maga írta. De miért
írt az angol közgazdász indiai meséket?
Akkortájt ez „európai hagyomány, szokás”
volt, más alkotók is írtak „középkori” mondákat, legendákat.
Veszprémi Krisztina, akinek alkalma volt
a halála elõtti években Aditivel, Baktay Ervin özvegyével sokat beszélgetni, a jógázó Baktayt ismertette meg hallgatóival.
Tõle tudhattuk meg, hogy Európa elsõ jógaiskoláját Budapesten alapították, egy
magyar szobrásznõ és egy Indiából jött,
ayurvédikus tudással rendelkezõ fiatalember segítségével.
A szocializmus magyarországi kezdeti
éveihez szolgál adalékul az a meglepõ
tény, hogy a jóga is betiltottá vált, a jógaiskola alapítói Svájcba menekültek, a
Sport és jóga címû könyv csak szamizdatként terjedhetett. Fiatalkorában Baktay Ervin rendszeresen jógázott, de Aditi már
nem látta férjét jógázni, mert az Indiában
elszenvedett hátsérülése akadályozta az
idõs Baktayt ebben.
Wojtilla Gyula a Kámaszútrát fordító
Baktay Ervinrõl értekezett. A korában kényes témájú könyvnek és magának a fordításnak a története is nagyon érdekes.
Hogyan juthatott hozzá Baktay Ervin a
mûhöz? Németbõl vagy angolból fordította-e? A Wikipédián megjelent állítás, hogy
németbõl fordította, téves. Vekerdi József
bebizonyította, hogy Baktay Ervin angol
fordításból dolgozott. Az is valószínûsíthetõ, hogy sógora, az évekig Dunaharasztin
élõ Umrao Sing révén és segítségével az
eredeti szanszkrit szövegbõl is fordíthatott. A Kámaszútra magyar kiadástörténete is érdekes momentumokkal teli, pl. az
'50-'60-as évek tiltása után az 1970-es kiadást a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat
dollárért árulta a nyugaton élõ magyaroknak. Azóta sokszor adták ki, kritikai kiadása viszont még jelenleg sincs.
A hatodik elõadó, Kelecsényi Ágnes ere-
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dián tábort szerveztek, komoly elõkészületek után.
Ahogy a korábbi években a
Vadnyugati Saloonba, így a
táborba is csak a maguk által készített korhû öltözetben
lehetett megjelenni (a jelmez
szó ellen mindig tiltakoztak).
Hegymegi Kiss Áron meglepetéssel is szolgált: egy fekete-fehér némafilmet hozott,
amelyen Baktay – Heverõ
Bölény és indián törzse egy
csalót leplez le.
Baktay Ervinnek a Hopp
Dr. Fajcsák Györgyi
Dr. Kelényi Béla
Keserû Katalin
dr. Szalay László
Hopp Ferenc
fõmuzeológus,
mûvészettörténész
polgármester
Ferenc Kelet-ázsiai MûvéMúzeum igazgatója
tibetológus
szeti Múzeumban töltött
éveirõl, a múzeum második világháborút követõ idõszakáról
szágon éltek, a végén már a háborús helydeti fotókkal illusztrálta Baktaynak és
Kelényi Béla tartott elõadást. Az 56 éves
zet miatti kényszerbõl. A filozofikus szemBelsõ-Ázsia világhírû kutatójának,
koráig független alkotó értelmiségi életet
léletû indiai fõnemes számára ez nem jeStein Aurélnak a Mohang Marg hegyi
élõ Baktay Ervin 1946-ban kénytelen volt
lentett felhõtlen boldogságot, amint lehetáborban történt találkozását. A tudós
állást vállalni. Nehezen tûrte a kötöttségetett, visszautaztak Indiába.
régész saját szavai szerint 30 év után elõket, bizonyára a szakkönyvtár rendezése
Lánya neveltetése, festõiskolába járása
ször Baktay Ervinnel beszélhetett magyanem jelentett nagy kihívást számára.
miatt Umrao Sing késõbb még újabb hat
rul. Stein Aurél figyelemmel kísérte Baktay
1947-ben szabadságot kért, Amerikába
év nyugat-európai életet vállalt, de sohazanglai útját, sõt, amikor fiatal utazó a Dalkészült az indiánok életét kutatni. Nem ensem tudta megszeretni az öreg kontitó mellett maláriás beteg lett, segített negedték ki. 1948-tól az indiai tárgyak katanenst.
ki hazajutni.
logizálása volt a munkája. A kor követelA családot a negyvenes években tragédiA következõ elõadó, Balogh Dávid a pár
ményeinek megfelelõen ideológiai toák sorozata érte: a huszonkilenc éves
évvel ezelõtt megjelentetett Baktayvábbképzésekre is járt. 1950-tõl önálló kuAmrita hirtelen halála, majd Mariafordításról, a Bhagavad Gítáról szólt. Kitató muzeológusi státuszt kapott, és õ renAntoinette öngyilkossága.
emelte, hogy a Mahábhárata részeként isdezte a múzeum indiai kiállítását. MindA fotók után Keserû Katalin Baktay Ervin
mert Bhagavad Gíta, a Magasztos szózaemellett fordításokon is dolgozott, elõadott
és Amrita Sher-Gil kapcsolatáról tartott
ta nagy jelentõségû, „hindu evangéliumaz ELTE-n, az országban vándorkiállításelõadást.
nak” tekinthetõ szöveg, amely a XIX. száként szervezett India mûvészete bemutaA nyiladozó tehetségû Amritát kezdetben
zadban került igazán a köztudatba. Érdetó helyszínein „népnevelõ”, ismerettera nagybácsi, Baktay Ervin segítette a rajkes, hogy még Gandhi is angol fordításjesztõ elõadásokat is tartott.
zolás technikájában. Amrita már gyerekból ismerte meg.
1955-tõl dolgozott az India mûvészete cíkori, színekrõl szóló meséiben is, rajzaiFordításában Baktay a maga értelmezémû könyvén. 1956-ban meghívott vendéban is rendkívüli tehetségrõl tett tanúbisét is hozzáadta a Magasztos szózatához,
ge volt a Buddha Dzsajanti konferenciázonyságot.
és ebben nem akad versenytársa.
nak Indiában. 1957-ben a CsomaA fiatal festõnõre nagy hatással volt az
Nyolcadik elõadónk Irimiás Balázs a XXI.
könyvének német és angol fordításán dol1934-es dunai „indiánozás”. Amikor viszszázad technikáját is alkalmazta a
gozott, majd 1959-ben Kõrösi Csoma emszatért Indiába, Baktay Ervin tanácsára:
Kõrösi Csoma szobájának helyreállítálékkiállítást szervezett, melyért Szocialis„fesd a közvetlen környezetedben élõket”
sát bemutató prezentációjával. Nagyon
ta Munkáért érdemérmet kapott.
– kezdett Indiában addig szokatlan témálátványos megjelenítést tett lehetõvé a
Zentai György a Baktay és Nepál mûvékat, egyszerû embereket, egyszerû, letiszprezi, szinte madárként szállhattunk a heszete címû elõadásában azt érzékeltette,
tult vonalakkal és színekkel festeni. Amrita
gyek között a zanglai „palota” fölé. A látvány
hogy milyen nehézségeket, buktatókat jeelõtt India festészetében ilyen egyáltalán
mellett megismerhettük azt az emberfeletti
lentett a mûvészettörténészek, indológusok
nem volt, emiatt is tisztelik benne a moerõfeszítést, amit néhány önkéntes tett az
és Baktay számára is az addig Európában
dern indiai festészet megteremtõjét!
utóbbi években a Csoma Szobája Alapítmég alig ismert nepáli mûvészeti tárgyakat
Késõbb, immár halála után, Amrita „válhavány szervezésében. Lelkes és elszánt,
azonosítani, korukat megállapítani.
tott Baktay Ervin tanítójává”: amikor
megszállott fiatal építészek nyaranta a heBrittig Vera Baktay és az indonéz mûvéBaktay 1956-ban Indiában járt, több helyi lehetõségeket maximálisan felhasználva
szet kiállításáról számolt be. Tõle is arról
lyen tartott elõadást Amrita Sher-Gil mûépítik újjá a meglehetõsen romos állapotú
hallhattunk, hogy a szakirodalom hiánya
vészetérõl.
kolostorépületet, ahol annak idején a
miatt nagyon nehéz lehetett Baktaynak ezt
Baktay Ervin játékos énjérõl Hegymegi
„messzeségek vándora” írta tibeti-angol
az 1953-56 közötti kiállítást létrehoznia.
Kiss Áron számolt be. Kiemelte, hogy az
szótárát. A mai fiatalok õsi technikával, az
elsõ támogatója Baktaynak az édesapja
agyagtéglák újragyúrásával, beépítésével
Összegzésképpen kijelenthetõ, hogy navolt, aki nagyon szerette a legkisebb, ötömentették meg Csoma szobáját. Tiszteletgyon értékes, szakmailag színvonalas,
dikként született fiát. A családban a játék,
re, megbecsülésre méltó ez a vállalkozás,
ugyanakkor mindenki számára érthetõ, éla zene és a mûvészetek szeretete alapérnagyobb nyilvánosságot érdemelne! Példavezhetõ elõadásokat hallhattunk a nap foték volt.
értékû a ma fiatal generációja számára: õsi
lyamán. A Laffert-kúria nagy szalonját
A Vadnyugat és az indiánok iránti érdekés digitális tudás egyszerre, kitartással, hitmegtöltõ közönség nagy része végighalllõdést a tizenéves Ervinben egy Buffaló Bill
tel és nem véletlenül: mint Kõrösi Csoma is,
gatta mind a 14 elõadást. Bizton állítható,
társulat budapesti elõadása keltette fel.
erdélyi gyökerekkel…
hogy gazdagodva térhettünk haza a hóba
Müncheni évei alatt Nemes József, Huzella
A képek uralták a következõ elõadást is:
öltözött kúriából. Köszönet a szakmai
Hallgató Pál és bohém társainak játékaiban
Kardos Tatjána Umrao Singrõl és az álszervezõ Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Mûvéis tevékenyen részt vett. Az 1920-as évektala a Baktay családról készített fotókat
szeti Múzeumnak, a helyet biztosító
ben a már nálunk is megjelenõ amerikai filmutatta meg nekünk. A megfakult csaláLaffert-kúriának, Dunaharaszti Város Önmek indián témája is megmozgatták Baktay
di fotókon Amrita Sher-Gil boldog gyerkormányzatának, és a Baktay Ervin Gimfantáziáját, ehhez járultak még az idõközben
mekkora, ifjú évei jelentek meg, a korabenáziumot segítõ, Aditi hagyatékát is gonaz USA-ba távozott bátyjától kapott füzeli polgári miliõben, de láthattunk haraszti
dozó Pro Alma Mater Alapítványnak.
tecskék, amelyekbõl a cowboyok és indiákertet is, szénakazlakkal, virágokkal.
nok életét ismerhette meg. Ilyen elõzméUmrao Sing és Maria-Antoinette (Baktay
Tolnainé Korcz Ilona
nyek után 1931-ben Zebegényben nyári innõvére) 1912-tõl nyolc éven át MagyarorDunaharaszti Hírek – március
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2013. MÁRCIUS – A HÓNAP MÛVÉSZE
Lövészné Nagy Erzsébet
festõmûvész

Véleményem szerint egy festmény
Lövészné Nagy Erzsébet vagyok,
mindig üzenetet hordoz. Az ember1981 júniusában születtem Budapestõl függ, hogy befogadja-e, és hoten. Kunszentmiklóson élek, és alkogyan értelmezi. Minden alkotásra,
tok. 2010 decemberében a Városi
ami a mûvészet iránti
Könyvtár Mini Galériájászenvedélybõl és szereban már láthatták szénnel
tetbõl jön létre, alázattal
készült tanulmányrajzaikell tekinteni és egész
mat, illetve megismerhetegyszerûen hagyni kell
ték néhány akvarell képehatni. Csodálatosan érmet, melyeknek témáját
dekes folyamat az, aminagyrészt a táj, a termékor az érzések és az inforszet adta.
A szüretelõ ebédje
máció szinte ömlik a néMostani kiállításom egy
zõre.
újabb irányt mutat. KöNagyon sok szeretettel várok egy hónapon keresztül
zéppontjában inkább az
a Városi Könyvtár Mini Galériájában minden kedves
emberábrázolás áll, némi filozófiával fûszerezve. Képeérdeklõdõt, aki szívesen meglátogat a világomban, és
im többségére jellemzõ, hogy nem csak a látványt
kíváncsi az üzeneteimre! Beszéljenek helyettem a festigyekszik megjeleníteni, hanem valamilyen érzést,
A szabadság,
mények!
gondolathalmazt is.
vagy mi...?
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90. születésnapjukat
ünnepelték...

Garami
Mátyásné
Ilonka néni

Üzenet az ûrbõl Dunaharasztira
http://index.hu/tudomany/2013/02/19/
budapestet_fotozta_az_iss_urhajosa/
Szeretném figyelmükbe ajánlani a fenti linket! A felvételen nem
csak Budapest látszik kiválóan, Hanem Dunaharaszti is, ahová
Chris Hadfield üzenete valójában szól. A „meny” Török Katalin,
aki – bár nem Dunaharaszti születésû – Dunaharasztin élt évekig, és a Német Nemzetiségi Gimnáziumba járt Pesterzsébetre, mielõtt Nürnbergbe ment, az egyetemre. A család pedig, akit
Christ megszólított, mi vagyunk :-).
A Twitter üzenet magyarul: Budapest, Magyarország – és egy
óriási hello az ûrbõl Törökéknek, szeretett menyem
családjának.
Török Zoltán,
Dunaharaszti, Babits Mihály u. 20.

Lukács
Miklós
bácsi

Marosvári
Gézáné
Etelka néni

Isten éltesse mindhármójukat!
Dunaharaszti Hírek – március
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Tisztelt Ügyfeleink!
2013. tavaszi lakossági zöldhulladék-gyûjtés
Dunaharaszti
dunkban visszaküldeni! Minden kukásautó GPS-es nyomkövetõvel van
felszerelve, így azt, hogy melyik utcában történt meg a zöldhulladék
elszállítása, folyamatosan figyelemmel kísérjük.
Ismételten tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2013. január 07-tõl
kezdõdõen, mindig a járatterv szerint meghatározott napon (hétfõtõlpéntekig terjedõen) szállítjuk el a hulladékokat, függetlenül attól, hogy
az ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy hatályos jogszabályok értelmében a hulladékszállítás kötelezõ közszolgáltatás, melyet önnek, mint
az ingatlan tulajdonosának/használójának a 27/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. sz mellékletében felsorolt hulladékgyûjtõ edények
valamelyikével (minimum 110 literes hulladékgyûjtõ edény), heti rendszerességgel kötelezõ igénybe vennie. Kizárólagosan a meglévõ gyûjtõedényen felüli többlethulladék gyûjtésére szolgál a Multiszint Kft.
logójával ellátott zsák. A zsákok megvásárolhatók, az Agro Garden Kft.
2330 Dunaharaszti, Némedi út 10. alatti üzletében, bruttó 715 Ft áron.
A szelektív hulladékgyûjtés változatlan rendben, minden páratlan héten,
a hulladékgyûjtés ütemében zajlik.
Felmerülõ kérdésekre kollégáik, az ügyfélszolgálatunk elérhetõségein:
06/30 668 7770, ugyfelszolgalat@multiszint.hu
Hétfõtõl péntekig 8–17 óráig állnak szíves rendelkezésükre.
Tisztelt Ügyfeleink!

április 06. szombat reggel 5:00 órától
Gyárköz utca - Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb oldala - Bethlen Gábor utca - Haraszthy Ferenc utca - Egry József utca Paál László utca - Zágonyi Károly u. - Zsálya u. - Levendula u. - Király
köz - Pitypang u. - Homoktövis u. - MÁV alsó utca közötti terület
április 07. vasárnap reggel 5:00 órától
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) jobb oldala - Vasút utca - Móricz Zsigmond utca - Temetõ utca - vasúti sín - Bárka utca Duna–Tisza-csatorna - Bábakalács u. - Fõ út közötti terület

A heti rendszerességgel történõ zöldhulladék-gyûjtési szolgáltatásunkat
2013. április 22. és 2013. október 14. között kínáljuk. A gyûjtõzsákok,
a tavalyi évben rendszeresített erõsebb anyagból készültek és 160 liter ûrtartalmúak, melynek ára 500 Ft/db + 27% áfa = bruttó 635 Ft/db.
A szállítás megadott címrõl történik, ezért nem kell tartani attól, hogy mások eltulajdonítják a zsákot és vele a befizetett szállítási díjat is. Ha valakinek eltûnik, vagy megsérül, megsemmisül a zsákja, azt az ügyfélszolgálaton térítés ellenében pótoljuk.
A szállítás minden hétfõn reggel 5 órakor kezdõdik, függetlenül attól,
hogy esetleges ünnep- vagy munkaszüneti nap hétfõre esik-e. A kollégák
kiöntik a zöldhulladékot és a zsákot a kerítésre (postaládába, udvarra)
visszateszik. Kérem, a zsákokat elõzõ nap este tegyék az ingatlanok elé.
A szolgáltatás idõközben történõ lemondását, szüneteltetését nem tudjuk
elfogadni. Ha több zsákra van szüksége, vagy új elõfizetõként csatlakozik a hátralévõ hetekre idõarányos díjat számlázunk ki. A zsák az ügyfélszolgálaton vehetõ át. Az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje alatt:
Hétfõ 08–20 óra
Szerda 12–16 óra
Péntek 09–12 óra

Figyelem! A Fõ úton a zöldhulladék-gyûjtést következõ szombaton, április 13-án végezzük!
április 13. szombat reggel 5:00 órától
Fõ út - Sport-sziget - Hókony-sor - Paradicsom-sziget - Duna sétány Duna utca - Alsó Duna sor - Ibolya utca - Soroksári út - Fõ út - Károlyi
Mihály út - dr. Pósta Sándor utca - Las Torres utca - Csokonai utca Szondy György utca - Kõrösi Csoma Sándor utca - Móra Ferenc utca Eötvös köz - Eötvös Károly utca - Baross utca - Dózsa György út (Fõ út
felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala közötti terület
április 14. vasárnap reggel 5:00 órától
Határ út - Knézich utca - Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) bal
oldala - Kandó Kálmán utca közötti terület, kiegészítve a következõ utcákkal: Vércse u., Nyúldomb u., Mandula u., Kócsag u., Gólya u., Kikelet u.
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlõt, hogy a levelet, valamint a füvet a gyûjtést megelõzõ nap zsákokban tegyék az ingatlanok elé.
Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze. Az
ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb ágakat nem szállítjuk el!
A zöldhulladék-gyûjtés reggel 5:00 órakor kezdõdik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyûjtés látható megtörténte
után, zöldhulladék maradt valamely ingatlan elõtt, nem tudjuk figyelembe venni. Ilyen esetben a gyûjtõjáratot végzõ jármûvet nem áll mó8

Az ügyfélszolgálat címe: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 46. (buszforduló)
Zöldhulladék-gyûjtés 2013. 04. 22–2013. 10. 14.
zsák ára
500 Ft + 27% áfa = 635 Ft/db
Egy háztartás/vállalkozás zöldhulladék elszállítási költsége
6 hónapra:
Nettó ár
Bruttó ár
1 zsák
9100 Ft
11 557 Ft
ügyfélszolgálat
Szolgáltatás igénylése telefonja: 06/30-668-7770, vagy e-mail:
ugyfelszolgalat@multiszint.hu
Zsák forgalmazása
ügyfélszolgálat
Fizetés
ügyfélszolgálaton elõre kp-ben
Reméljük, hogy a szolgáltatás teljesíti a hozzá fûzött elvárásait. Ha
észrevétele, esetleg javaslata van, kérjük, jelezze az
ugyfelszolgalat@multiszint.hu e-mail címen.

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

Multiszint Kft.
hulladékszállítási közszolgáltató
Dunaharaszti Hírek – március

Tisztelt Dunaharasztiak!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával
továbbra is támogassák
a Dunaharaszti Városi Könyvtár
gyûjteményét
és mûszaki-technikai eszközeinek
fejlesztését!
Köszönjük!

Adószámunk:

16794601-2-13

Dunaharaszti Hírek – március

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2013. február 25-i ülése
Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között eltelt idõszakban történtekrõl:
1. A Képviselõ-testület 2012. december 13-án hozott 147/2012. (XII.
13.) sz. Kt. határozatában lévõ 3 M Ft-os elõirányzatból a Nevelési Tanácsadó csak 1 M Ft-ot kaphat, ugyanis a tankerületi igazgató 2013. február 7-én kelt levelében értesítette a Dunaharaszti Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat vezetõjét arról, hogy a jövõben
a pszichológusi feladatokat a Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó
nem látja el. A fennmaradó 2 M Ft-os elõirányzat a Dunaharaszti
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálathoz kerül átcsoportosításra, hiszen ezt az ellátást a Szolgálatnak kell a jövõben biztosítania.
2. Az RSD Parti Sáv – közismert nevén üdülõterületi csatornázás –
projekttel kapcsolatban az érintett 14 település jegyzõje és RSD referensei megbeszélést tartottak. Jelenleg zajlik a csatornázási feladatokat ellátó kivitelezõ kiválasztása, mely közbeszerzés eredményeként a munkálatok tavasz folyamán már megkezdõdhetnek.
Dunaharasztin a projekttel érintett üdülõingatlannal rendelkezõk közül 55 fõ még nem fizette meg az érdekeltségi hozzájárulást, ezért
az a többi településhez hasonlóan – amennyiben idõközben nem
kerül megfizetésre –, közadók módjára behajtásra fog kerülni.
3. Elkezdõdött az aszfaltutak kátyúzása, illetve a Máv-Alsó területen a
földutak felületének javítása.
4. Megkezdõdött a leendõ Petõfi-szobor környezetének kiépítése, a
tereprendezést követõen a vízelvezetõ és elektromos rendszer kiépítése lezajlott. Folyamatban van a szobor talapzatának elhelyezése, a térburkolás és zöldfelület-kialakítás. A munkálatok a március 15-i nemzeti ünnepig befejezõdnek.
5. Oktatási bizottsági ülésen egyhangúan megszavazták, hogy a Székely zászló 1 hónap idõtartamra kikerüljön a Hivatal épületére.
A kiküldött napirendi pontoknál változás volt, mivel két sürgõsségi elõterjesztést is tárgyalt a testület.

Sürgõsségi elõterjesztések
1. 5000 fõ feletti önkormányzatok adósságának átvállalása
Ebben az esetben határozatpontosításról van csak szó, amihez a Belügyminisztérium ragaszkodik. E határozat alapján fogják megkötni
majd a megállapodást az adósság egy részének elengedésérõl.
2. Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás
megszüntetése
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi
CXCV. törvény 11. § (1) bekezdésében, valamint az Áht. végrehajtására megalkotott, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, többször módosított 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 14. §-ában foglaltak alapján, a költségvetési szervként mûködõ
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás jogutód
nélküli megszüntetését javasolja a Megszüntetõ Okiratában foglaltak
szerint.
A Képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatát ez idáig ellátó Szigetszentmiklós Város Polgármesteri
Hivatalával, a 2013. évi szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére megállapodást írjon alá.

Napirendi pontok
1. A Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jogszabályi változások miatt módosította a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 1.) rendeletét.
2. A Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása
A Képviselõ-testület megalkotta az új Szervezeti és Mûködési Szabály10

zatáról szóló rendeletét, amely a Magyarország Önkormányzatairól
szóló törvény alapján került átdolgozásra.
Az oktatás átszervezése miatt az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság feladat- és hatáskörei is módosultak.
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 5/2012.
(II. 28.) rendelet módosítása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl szóló 5/2012. (II. 28.) rendelet módosításáról szóló rendeletét.
4. Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló
rendelet megalkotása
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a testület már három körben, plusz a közmeghallgatáson tárgyalta.
A költségvetési fõösszeg 5 117 688 000 Ft. Az Önkormányzat stabilan
mûködõképes, idén is 350 000 000 Ft-ot tud fejlesztésre költeni.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete egyhangúlag megszavazta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló rendeletét.
5. A kiadások készpénzben történõ teljesítésérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotása
A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen Dunaharaszti Önkormányzat
Képviselõ-testülete megalkotta a kiadások készpénzben történõ teljesítésérõl szóló rendeletét.
6. Módosított intézményi alapító okiratok jóváhagyása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta a
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal és a Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény módosító okiratait, a módosítások az oktatási intézmények átszervezése miatt váltak szükségessé.
7. Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete hatályon kívül helyezte a 2012. február 7. napján hatályba lépett Közbeszerzési Szabályzatot, és elfogadta az új Közbeszerzési Szabályzatot.
8. Közbeszerzési eljárások indítása és döntés közbeszerzési eljárás eredményérõl
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta a Polgármestert a Dunaharaszti Duna utca, Homok utca, Csengeri utca, Vásárhelyi köz, Kiss Ernõ utca, Csendes utca, Havasi utca útépítése tárgyú közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására. A beruházás becsült költsége 128 300 000 Ft + áfa, valamint ezen
utcák útépítéséhez kapcsolódó és egyéb csapadékvíz-elvezetési munkák tárgyú közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására.
A beruházás becsült költsége 83 540 000 Ft + áfa.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazta a Polgármestert a Dunaharaszti város közútjainak és a csapadékvíz-elvezetés karbantartása és üzemeltetése tárgyú közbeszerzési eljárás elõkészítésére és megindítására. A beruházás becsült költsége
137 700 000 Ft + áfa.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Dunaharaszti,
Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével címû, KMOP-4.6.1-112012-0025 jelû pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment kiválasztása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének
a COREX Projektfejlesztési Kft.-t jelölte meg.
9. Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2012. évi belsõ ellenõrzési jelentése
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2012. évi belsõ ellenõrzési jelentését.

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti Hírek – március

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
a városban mûködõ civil szervezetek számára
A pályázat címe: Önszervezõdõ szervezetek támogatása
A pályázat célja: a Dunaharasztin élõ vagy dolgozó állampolgárok önszervezõdõ közösségeinek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, a kultúra és a hagyományok ápolása, a
lakosság mûvelõdése, oktatása, szórakozása, sportolása, egészségi állapotának megõrzése és
javítása érdekében végzett tevékenység támogatása.
A Szervezetek a terembérleti támogatásra vonatkozó igényüket is e pályázat keretében és elõírásainak megfelelõen nyújthatják be!
A pályázaton felosztható maximum összeg: 14 000 000 Ft, melyet Dunaharaszti város költségvetése biztosít.
A pályázaton részt vehetnek azok a bíróság által bejegyzett civil szervezetek, egyesületek,
szövetségek, amelyek az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy Dunaharaszti székhellyel alszervezetet mûködtetnek és megfelelnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló, 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek, különös tekintettel a beszámolási kötelezettség teljesítésének követelményére, továbbá azok a helyi közösségek, amelyek
meghatározó szerepet töltenek be Dunaharaszti város közéletében, illetve sportéletében.
Nem pályázhatnak: vállalkozói szervezetek, politikai pártok, kisebbségi önkormányzatok, valamint azok, akik a korábban felvett támogatással határidõben nem számoltak el, illetve azok,
akiknek köztartozásuk, valamint lejárt határidejû pályázati kötelezettségük van, csõd- végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt állnak.
Pályázni az erre a célra készült, hiánytalanul kitöltött nyomtatványon lehet. A pályázati nyomtatvány beszerezhetõ a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalban a pályázatkezelõnél, valamint
letölthetõ a www. dunaharaszti.hu honlapról.
A pályázathoz csatolni kell: egyesület esetén a bírósági bejegyzésrõl szóló végzést, más
szervezet esetén a létesítõ okiratot vagy egyéb alapdokumentumot.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen a pályázatkezelõnél
A pályázat benyújtási határideje:
Pályázatkezelõ:
Telefon:
Helye:

2013. április 5. (péntek) 12.00 óra.
Baldauf Myrtill
06-24/504-466
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., Mûszaki Iroda ép.

Döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról: a 2013. április 25-i képviselõ-testületi ülésen.
A pályázathoz szükséges információ a pályázatkezelõnél igényelhetõ.
Ügyfélfogadás:

Hétfõ: 13–18 óra
Szerda: 8–12 óra
13–16 óra
Péntek: 8–12 óra

ARTERIOGRÁFOS
ÉRVIZSGÁLAT
DUNAHARASZTIN
A RÉGI ORVOSI
RENDELÕBEN
2013. MÁRCIUS 29-ÉN
– PÉNTEKEN –
EGÉSZ NAP!
ELÕRE EGYEZTETETT
IDÕPONTBAN TÖRTÉNIK
A VIZSGÁLAT.
ENNEK DÍJA 75OO FT.
TÖBB SZEMÉLY EGYÜTTES
JELENTKEZÉSEKOR
KEDVEZMÉNY:
2 FÕ 5900 ÉS 3 FÕTÕL 4900 FT.
CSONTSÛRÛSÉG-MÉRÉST IS
VÉGZÜNK (2500 FT).
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI TAGSÁG
ESETÉN AZ ÖSSZEG
ELSZÁMOLHATÓ,
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK.
FÁJDALOMMENTES MÓDSZERREL
MEGÁLLAPITHATÓ,
HOGY MILYEN RUGALMAS AZ
ÉRFAL ÉS VAN-E ÉRSZÛKÜLET,
ÉRELMESZESEDÉS.
AZ IDÕBEN FELISMERT
PROBLÉMA GYÓGYÍTÁSÁVAL
MEGELÕZHETÕ
A SZÍVINFARKTUS ÉS
AGYVÉRZÉS!
INFORMÁCIÓ
ÉS IDÕPONT-EGYEZTETÉS
A KÖVETKEZÕ TELEFONSZÁMON:

06-30-58-88-267
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

E-MAIL:
szenta111@citromail.hu

A népegészségügyi intézet akcióellenõrzése a nemdohányzók védelmében
A dohányzás visszaszorításának egyik kiemelt területe a nemdohányzókat érintõ dohányfüst expozíció (passzív dohányzás) kiküszöbölése. Ennek fontos eleme a lakosság tájékoztatása és véleményformálása mellett a törvényi szabályozás
betartásának ellenõrzése.
2012. január 1-jén lépett hatályba a Nemdohányzók Védelmérõl Szóló Törvény (Nvt.) módosítása,
amely többek között megtiltotta a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt tereiben a dohányzást. Ez év január 1-jétõl több olyan módosítás lépett életbe, amelyek a jogszabály gyakorlati alkalmazását, az élet adta helyzetekhez való igazodást segítik. Ilyen módosítás volt pl. hogy már
nemcsak a szórakoztató, vendéglátóipari egységek, hanem bármely közforgalmú intézmény elõtt
nyitva áll az a lehetõség, hogy nemdohányzóvá
nyilvánítsa a létesítményt. Ez esetben nyílt térben
sem kell kijelölni dohányzóhelyet.

Dunaharaszti Hírek – március

Az Nvt. elõírásainak alkalmazása során felmerült
gyakorlati kérdések és válaszok az ÁNTSZ honlapján „Gyakran Ismételt Kérdések” címmel
megtalálható.
Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal által koordinált,
február 18. és március 3. között zajló akció keretében intézetünk a Ráckevei és a Szigetszentmiklósi Járás illetékességi területén összesen 176 ellenõrzést végzett. Az ellenõrzött egységekben jogszabálysértést 3 esetben tapasztaltunk, mely
ügyekben eljárás indult.
Az ellenõr zések során felügyelõink a dohányzást tiltó táblák szabályszerû kihelyezését, a dohányzóhelyek kijelölésének megfelelõségét, valamint a dohányzási korlátozást megsértõ személyeket ellenõr zik, jogszabálysértés esetén
egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezik. Fontos azonban, hogy a tör vényi rendelkezések betartását nem csak az akcióellen-

õr zések alkalmával, hanem azon kívül is, folyamatosan vizsgálják.
Intézetünk tapasztalatai azt mutatják, hogy a közforgalmú intézmények tulajdonosai, üzemeltetõi
és az állampolgárok is megértették a nemdohányzók védelmérõl szóló szabályozás fontosságát, támogatják azt és alapvetõen jogkövetõ magatartást tanúsítanak.
Nem árt minél többször hangsúlyozni azt a tényt,
hogy a dohányzás a legjelentõsebb megelõzhetõ
halálok a fejlett országokban, így Magyarországon is. A dohányzás felelõs a rák okozta halálozások mintegy negyedéért, illetve a bekövetkezõ
halálozások 15%-áért.
Ezért fontos a dohányzás visszaszorítása és ennek
érdekében a lakosság további támogatása a törvény
rendelkezéseinek betartásában és betartatásában.
KH Ráckevei Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete

ujsag@dunaharaszti.hu
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A Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola hírei
Látogatás a „két i betû
városában”
Ismét szerencsésnek érezhettem magam,
mert másodszor is meglátogathattam az
észak finnországi Ii városát és gimnáziumát. Az 1995 óta tartó kapcsolatunk egyre mélyül, mindkét részrõl egyre több tanár vesz részt a programokban.
2013. február 15-én keltem útra a Baktay
Ervin Gimnázium öt diákjával és 16-án
hajnalban már Oulu repterén üdvözölhettük barátainkat. A magyar gyerekeket
szállásadó családjaik vitték haza. A hétvégét együtt tölthették, így közelebbrõl
megismerhették Ii-ben élõ családok életét. Élvezhették a fenyõfákkal tûzdelt, hófedte tájat. Megtapasztalhatták, hogy milyen is egy igazán hideg országban élni,
ahol a telet össze sem lehet hasonlítani
az általunk megszokottal. Végül, de nem
utolsó sorban megtapasztalhatták a sífutás szépségét és a szauna jótékony hatását is.
Az elsõ nap a gimnázium igazgatója,
Tuomas körbevezetett minket az iskolában, beszélt az iskolai szokásokról, a tanárokról és a diákokról. Az igazgató 2012
szeptembere óta irányítja az iskolát, de
úgy fogadott minket, mintha már régi barátok lennénk. A következõ napok programjain minden alkalommal megjelent,
érdeklõdött és aktív tagja is volt számos
eseménynek. Többek között megnézte a
bemutatkozásunkat Dunaharasztiról, a
gimnáziumunkról, Unesco-s programjainkról és Comenius-projektjeinkrõl. A bemutatkozásunk része volt a tavalyi utazásunkról készített prezentáció, ahol a finn
gyerekek és tanárok is magukra ismerhettek. Láthatták azt is, mennyire jól éreztük
magunkat a tavalyi itt tartózkodásunk
alatt. A mûsorunk befejezéseként Seruga
Roland bûvészmutatványaival szórakoztatta a közönséget.
Finn barátaink is kedveskedtek már az elsõ nap alkalmával. Az iskola zenekara és
a fogadó diákok adták elõ zenés darabjukat, majd Joulupukki, az igazi Télapó is
megjelent és csomagokat osztogatott nekünk.
Az itt tartózkodásunk alatt több órát látogattunk meg. A gimnázium nagy változáson ment át a tavalyi tanév óta. A tanórák
75 percesek lettek a szokásos 45 perc heHószobrászaink
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lyett. A tanárok véleménye szerint az új
rendszer sokkal hatékonyabb, mivel kevesebbet kell megszakítaniuk az óráikat,
többet és hatékonyabban lehet tanítani.
Kevesebb tantárgy jut egy napra, így kevesebb a házi feladat is. Persze az átállás nem volt zökkenõmentes. Az elején
voltak ellenzõk, de most már senki sem állítaná vissza a régi rendszert. Mi is hamar
hozzászoktunk az órák idõbeosztásához.
Idén is meglátogattuk Kemi jégvárát, ahol
a jégbõl és hóból kifaragott mesefigurákat
a magyar gyerekek is könnyen felismerhették. A hófaragással magunk is megismerkedhettünk. Az iskola udvarán egy hét
méter hosszú és 1,5 méter magas hófalat
emeltünk, majd másnap a tömbbé fagyott
hóból kifaraghattuk az elõzõ nap megálmodott és elõkészített alkotásait. A téma
idén a barátság volt, a képekre a finn és
magyar barátság jelképei kerültek fel. Este a kivilágított dombormûveket a szülõk
is megtekinthették, így az igazgató úr
nemcsak az alkotókat, hanem a fogadó
családokat is üdvözölhette.
Idén – még ha csak egy rövid idõre is –
de Svédországot is meglátogathattuk.
Tornio és Haparanda testvérvárosok. Finn
és svéd emberek itt együtt élnek, dolgoznak, tanulnak. Érdekes és egyben megdöbbentõ volt számunkra, hogy egy óra
idõeltolódás volt a két város között és
csak egyet kellett lépnünk és egy órával
több vagy kevesebb volt. A finn részen lévõ Tornio városházán fogadást tartottak
számunkra. A város oktatási megbízottja
a finneknél elkerülhetetlen kávéval és süteménnyel fogadott, majd bemutatta a város iskoláit, iskolarendszerét, az oktatási
rendszerük eredményeit és nehézségeit.
Kedvessége nagyon megkapó volt. Délután a helyi múzeumban meglátogattuk a
kortárs mûvészek kiállítását. A látogatásunk végén mindenki elmondhatta melyik
alkotás volt a legnagyobb hatással rá.

Az utolsó napon meglátogattuk a Kulturikaupillát, a helyi kulturális központot,ahol
az igazgató úr közremûködésével megismerhettük a helyi mûvészek alkotásait.
Találkoztunk Ida M. Kleiterppel Amszterdamból, aki néhány hetet Ii-ben tölt. Ida
szobrászként dolgozott, de jelenleg egy
környezetvédelmi projekttel foglalkozik,
melynek fõ profilja az erózió. Számos országban járt már és mindenhol elõadásokat tart, találkozik az iskolák tanulóival és
a helyi mûvészekkel. Egy lehetséges jövõbeni magyarországi látogatásról is beszélgettünk vele.
Délután gyakorlati óra keretében a gyerekek süteményt készítettek a búcsúpartira.
Idén is nehéz volt elválnunk barátainktól,
akik még az utolsó napon is elhalmoztak
ajándékokkal. Maradandó élményekkel
térhettünk haza Magyarországra. Köszönetet kell mondanom finn kollégáimnak
Tuomasnak, Teijonak, Juhanak, Jukkának, hogy idén is mindent megtettek, hogy
jól érezzük magunkat. És köszönet illeti a
Pro Alma Mater Alapítványt, amely – mint
minden évben – támogatta utazásunkat
az útiköltség részbeni átvállalásával.
23-án hajnalban kísértek minket ki Oulu
repterére és bár szomorúan, de búcsút
kellett vennünk barátainktól. Repülõnk hamar Helsinki repterére ért, ahonnan hamar hazaértünk, hogy az otthoniakkal találkozhassunk, és megoszthassuk velük
élményeinket.
A búcsú nem végleges, a kapcsolatot továbbra is ápolni szeretnénk. Reményeink
szerint a jövõben egy újabb közös Európai uniós projektben is partnerek lehetünk.
Legkésõbb októberben találkozunk barátainkkal Dunaharasztiban, amikor egy
Comenius projekt keretén belül hét ország
tanárai és diákjai fogják iskolánkat meglátogatni.
Hidvégi Ildikó
angol tanár
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Baktaysok Poszeidon
temploma elõtt

Tánc az Akropoliszon

COMENIUS – VIRIBUS UNITIS
TALÁLKOZÓ ATHÉNBAN
Egy felejthetetlen projekthét
2013. február 4–10.
A törökországi Yalovában lezajlott találkozó óta alig telt el három hónap és immár
újból útra keltünk kis csapatunkkal a
Comenius Egész életen át tartó tanulás
program keretén belül. Úti célunk Görögország fõvárosa Athén, Cholargos városrész általános iskolája volt.
Kalandos utunkat színesítette, hogy átszállással jutottunk Athénba és már a
müncheni járaton összetalálkoztunk a projektben résztvevõ néhány ország képviselõjével. Ilyenkor elgondolkozom, mennyire
kicsi ez a világ…
A környezettudatos nevelést, életmódot
megcélzó projektben az athéni találkozó a
„WASTE” azaz a szemét, a hulladék témájára épült. Izgalmas kihívást teljesítettünk projektfeladatként, amit az utazás
elõtti hetekben kellett elkészítenünk. Filmet forgattunk, amelynek célja volt, hogy
rávegyük embertársainkat a szelektív hulladékgyûjtésre. (A film www.dhbeg.hu
honlapunkról a külkapcsolatok fülre kattintva elérhetõ.)
Minden ország érdekesen, de más-más
szemmel közelítette meg a feladatot. A mi
diákjaink Flash Mob készítésére vállalkoztak. Ez egy olyan mûfaj, ami magában is
figyelemfelkeltõ, csatlakozásra felhívó vidám, táncos produkció. Megtervezésében
és elõadásában szívesen vettek részt a
7. A, 10. B és a 11. A osztályok lelkes diákjai. A projekt ugyanis nemcsak arról
szól, hogy a kiutazó diákok megismerik a
nyolc országgal való közös munka tartalmát, hanem a cél az, hogy minél több diákhoz eljusson az üzenet, mennyire fontos napjainkban környezetünk védelme és
a környezettudatos magatartás megismerése már az iskoláskor évei alatt.
Büszkén mondhatom, hogy ez valóban
csapatmunka volt, amelyben nemcsak a
Baktay Ervin Gimnázium tanulói, hanem
Dunaharaszti város jegyzõje, valamint a
Rendõrkapitányság is részt vettek, biztosították számunkra az iskola elõtt útszakasz lezárását a filmezés idejére.
A feladatok itt nem értek véget. Több osztállyal angol órán csoportmunka keretében, hulladékkal, annak gyûjtésével és újDunaharaszti Hírek – március

rahasznosításával kapcsolatos angol
nyelvû feladatlapot töltöttünk ki. A 10. B
osztály tanulói abban segítettek, hogy egy
héten át felmérték, mennyi szemét keletkezett a családok háztartásában, s mindezen gyûjtõmunka eredményét power
point prezentációban foglaltuk össze, amit
Athénban diákjaink angol nyelven elõ is
adtak.
Izgatottan készültünk a nagy útra. A tanulók közül többen most utaztak elõször repülõvel. Athénban 16 fokos tavaszi idõjárás fogadott bennünket. A repülõtérrõl az
ottani polgármester biztosította hét résztvevõ ország számára a buszt, hogy minél
egyszerûbben eljuthassunk a fogadó családokhoz, illetve a szállodába. Mondanom
sem kell, hogy milyen vendégszeretettel
fogadtak bennünket görög barátaink.
A második napon az iskolában találkoztunk. A görög diákok feldíszítették az épületet, stílusosan hulladék anyagokat, mûanyag kupakokat felhasználva elkészítették és kiállították a résztvevõ országok
zászlóit, valamint minden országot a saját
anyanyelvén köszöntöttek szintén az általuk készített transzparensekkel. Ennyi
szeretet láttán nem zavart bennünket,
hogy zászlónkból olasz zászló lett, de viccesen mondták a diákok, hogy fordítsuk
meg a fotót, amit készítettünk és úgy nézzük majd.
Ezután tartalmas, néha a rögtönzés mûfaját sugalló mûsorral kedveskedtek a külföldi vendégeknek; bemutatkozott a görög
'Comenius team', az énekkar vidám dalokat adott elõ, Mrs Xanthi, az iskola hihetetlenül energikus igazgatónõje zongorázott, majd nem maradt el a görög tánc
sem, és pillanatok alatt táncparketté alakult a kis tornaterem, ahol fergeteges hangulatban kígyóztunk, székek és asztalok
között.
A prezentációk bemutatása után finom,
házilag készített görög specialitásokkal kínáltak bennünket vendéglátóink. A délután folyamán ellátogattunk az Akropoliszra, megnéztük az Acropolis múzeum
kincsestárát, ahol lábaink elõtt szinte
megelevenedett a történelem. Estéinket
Athén Plaka nevû városrészben, azaz belvárosában töltöttük. Várost néztünk, szívtuk magunkba a tavasz illatát, csatangoltunk a bazári forgatagban, s rengeteg
fényképet készítettünk.
A következõ napon ellátogattunk Mara-

thon városába, sétáltunk a virágzó
Marathon-tó partján, valamint megtekintettük a BORRE Múzeumot, ahol a tulajdonos által gyûjtött modern mûvészeti alkotások kiállítása mellett betekinthettünk
az autentikus görög vidéki építészet stílusjegyeit hordozó házába is.
Délután folytatódott a projektmunka, a
prezentációk elõadása megannyi kávészünettel, rímfaragással, megzenésített
versírással és kézmûves foglalkozással.
A hét során láthattuk Poszeidon templomát a Cape Sounion, Zeus templomát, az
ókori görög Dionysos színházat, a Tzistarakis mecsetet a Monastiraki téren, a
Kapnikarea
bizánci
templomot,
a
Hadriánus kaput, a Panathenaikon ókori
Stadiont és megannyi más történelmi nevezetességet, valamint megismerhettük
Cholargos városrész vendégszeretõ vezetõit, a polgármestert, aki pazar búcsúvacsorára hívta meg a projektben résztvevõ tanárokat, diákokat.
Rendkívüli élmény volt újra találkozni a
már Törökországban megismert kollégákkal és felejthetetlen emlékekkel tértek haza diákjaink is, akik egy hétre betekinthettek a görög családok nem túl csendes,
ámde vidám életébe.
A közös munka természetesen nem áll
meg, újabb feladatoknak nézünk elébe,
egy újabb lelkes diákcsapattal, hiszen áprilisban Szlovéniába, Ljubljanába utazunk,
ahol a Montreáli Protokollról, azaz az
ózonréteg védelméért született egyezményrõl kell elõadást tartaniuk tanulóinknak.
Szerencsésnek mondhatom magam,
hogy mint angol nyelvtanár környezetvédelmi projektet irányíthatok. Büszke vagyok rá, hogy iskolám diákjaival együtt képezve magam, világszerte hirdethetjük a
Baktay nevet.
Köszönet illeti a Tempus Közalapítványt a
projekt támogatásáért, jegyzõ urat, a
dunaharaszti rendõrörs dolgozóit és az
elõkészítésben részt vállaló kollégáimat.
Köszönöm Hidvégi Ildikó kolléganõmnek
a tanulók kíséretében nyújtott segítségét,
valamint diákjainknak a projekt megvalósítását és dicséret illeti a kiutazó tanulókat példamutató magatartásukért.
A projektrõl bõvebben az iskola honlapján
is értesülhetnek.
Nagy-Gyõr Dalma
projektkoordinátor
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Városi váltóverseny a Kõrösiben

A 2013. 02. 06-án megrendezett városi
váltóverseny ismét igen magas színvonalon zajlott. Jól felkészült iskolák izgatott diákjai csaptak össze. Az immár hagyományos verseny idén is barátságos hangu-

Õsszel három elõadást láthattunk, „A négy
évszak”, „A hattyúk tava”, és a „Dzsungel
könyve” címûeket.
Az elõadásokat nagy-nagy izgalommal
vártuk és bátran mondhatom, nem csalódtunk. Mindhárom darab nagyon igényesen
volt színpadra állítva, nevelt és szórakoztatott, az emberi értékeket állította a gyerekek elé azzal együtt, hogy nevelt és szórakoztatott is. Az elõadások értékét nem a
technikai bravúr, hanem az igényes tartalom a hitelesség és az igazi értelemben
vett szórakoztatás adta.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy láthattuk
ezeket a darabokat és érdeklõdve várjuk
a további elõadásokat.
Vargáné Hunya Katalin
szervezõ

nek a konferálást. És nem utolsó sorban
a szülõknek a csarnok berendezését,
rendbe rakását.
Én személy szerint mindenkinek köszönöm, hogy tizenvalahány éven át segítettek a farsangolásban. És itt kívánok jó
munkát az utánam következõ szervezõknek.
Farkas Katalin
DSN

Sítábor, 2013. 01. 19–23.
Preabichl, Ausztria
Újra hódolhattunk egyik kedvenc téli sportunknak, a síelésnek január közepén.

Téltemetés a Kõrösiben

latban és sportszerûen zajlott. Köszönjük
a Hunyadi János és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítóinak a szorgalmas készülést és azt, hogy egyéb elfoglaltságuk

és programjuk mellett segítettek, hogy
meg tudjuk rendezni ezt a játékos, sportos délutánt.
Sier Tamásné
munkaközösség-vezetõ

Színházban jártunk
Már évek óta lelkes látogatói vagyunk a
budapesti gyermekszínházaknak. Több
helyen is megfordultunk már, ahol nagyon
színvonalas elõadásokat láthattunk. Jártunk a Colibri Színházban, a Csili Mûvelõdési Központban. Ebben a tanévben alsós
osztályainkkal a Magyar Nemzeti Gyermekszínházba váltottunk bérletet.
14

Mint mindig, ebben a tanévben is igyekeztünk elûzni a telet egy fantasztikus farsanggal. Az ûzés csak félig sikerült. Mert
az igaz, hogy a farsangolás nagyon jó volt,
de a tél úgy néz ki, hogy még itt marad
egy darabig.
Pedig rajtunk aztán nem múlott a dolog.
Iskolánkban már hagyomány, hogy minden osztály komoly produkcióval készül
erre a mulatságra. Mindig valamelyik
szombatot jelöljük ki az esemény megrendezésére. Szeretnénk ugyanis, ha a hozzátartozók is megtisztelnék iskolánkat és
a gyerekeket azzal, hogy meglátogatnak
minket.
Idén is az SZMK vállalta magára a büfében a munkákat. Ez a szendvicsek készítésébõl és eladásából áll. Nem kis feladat
ez. Szülõi felajánlásokból jött össze a tombola ajándékok jó része, amit itt szeretnék
megköszönni. Sokan vettek pártoló jegyet
is, ezzel segítve a DÖK év végi sportnapját.
Néhány szó a mulatságról. A bemutatókat
a kis elsõsök kezdték el, majd következtek elõbb az alsós, utána a felsõs évfolyamok. Volt itt minden: bennszülöttek, kalózok, cirkuszosok, állatok, táncosok stb.
Szebbnél szebb csoportos jelmezek, nagyon komoly elõadások. Volt szülõ, aki azt
mondta a végén, hogy olyan volt az egész,
mintha valamilyen színházban lett volna.
Nézte egymás után a fellépõket, csodálkozott és tapsolt.
Természetesen nem maradhatott el a tanári bemutató sem. Örömmel szerepeltünk, mint törpék, és segítettünk a királyfinak életre kelteni Hófehérkét.
Teret adtunk az egyénileg beöltözött gyerekeknek is. Bemutathatták, hogy milyen
csodás jelmezeket tudnak készíteni a szülõk.
Majd következett a tombolahúzás, tortaevés. A kicsiknek fél ötkor ért véget a délután. A nagyok viszont még este 7-ig rophatták a táncot.
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Vica néninek a zenei alapok összevágását,
Misi bának a stúdiós munkát, Andi néni-

Idei sítáborunk úticélja a tavalyról már jól
ismert Preabichl volt. Régi és új síelni vágyó tanulók, családok és felnõttek indultunk szombat hajnalban Ausztriába és
délután már magyar oktatóink segítségével „fárasztottuk” lábainkat. Az idõjárás az
idén kegyes volt hozzánk, minden nap síelhettünk reggeltõl a pályák zárásáig. Fáradtságunk ellenére még jutott erõ estére
a jókedvû vetélkedõkhöz, csapatversenyekhez.

Az utolsó napon az elmaradhatatlan szlalom versenyben bizonyította mindenki,
hogy milyen ügyesen tudja teljesíteni a kitûzött pályát. A gyerekek boldogan vették
át érmeiket, a felnõttek pedig oklevélben
részesültek.
Fáradtan ugyan, de nagy örömömre mindenki épen és egészségesen tért haza.
Boldog Zsoltnak és Boldog Beának köszönjük a tábor szervezését.
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TAVASZI ÉREMESÕ A DUNAHARASZTI ASHIHARA KARATÉSOKNÁL
A Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület (Dragon
Force Team) sportolói 2013. március 09-én Gyõrszentivánban vettek részt a XV. Rehab Rába Kupa elnevezésû 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 24 fõ versenyzett és 24 érmet szereztünk a különbözõ korosztályokban.

Szép egyéni eredményeink alapján
egyesületünk csapatversenyben az
elõkelõ 2. helyezést szerezte meg.
Lacházi János felnõtt férfi versenyzõnk kapta meg a legharcosabb versenyzõnek járó különdíjat.
Részt vettek még a versenyen: Seper
Péter, Kocsis Richárd, Angyal Márk,
Horváth Janka és Ágoston Patrik,
nekik is gratulálunk a helytállásért.

Eredményeink:
KATA (formagyakorlat) versenyszámban:
1. helyezettek: Csurka Gergõ, Király Zsófia, Bak Benjamin, Kovács Levente
3. helyezettek: Piacsik Zsófia, Uhrin Zsombor, Uhrin Réka
KUMITE (küzdelem) versenyszámban:
1. helyezettek: Bak Benjamin, Schwarczenberger Klaudia, Király
Zsófia, Kovács Levente, Varga Balázs, Takács Balázs, Lacházi
János, Seper Olivia
2. helyezettek: Sas Viktor, Nagy Tamara, Incze Réka, Kovács Botond, Gyulai Zoltán
3. helyezettek: Uhrin Zsombor, Uhrin Réka, Simon Andor, Béki
Szilveszter

Következõ versenyünk a saját szervezésû Dunaharasztin megrendezésre kerülõ Nyílt Ashihara Karate Európa Kupa 2013. május 11-én
és 12-én tíz ország kiemelkedõ harcosainak részvételével.
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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

ujsag@dunaharaszti.hu
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
További helyezések:

I.
II.
III.

Alsó tagozat

Felsõ tagozat

3. b 2678,5 kg
1. b 1251 kg
2. a 1086 kg

5. b 868,5 kg
8. b 764,5 kg
8. a 679,5 kg

A bevétel iskolánk alapítványának alapját
képezi, ill. tanulóinknak szánt programok
finanszírozására az alsó és felsõ tagozat
kasszájába kerül.
Október közepén lezárult a kupakgyûjtõ
verseny is, melyet immár 5. éve hirdetünk
meg az alsó tagozatos osztályok számára.
Egy súlyosan beteg kislány gyógyíttatásának érdekében fog össze iskolánk minden
évben, és hogy ez a gyûjtõmunka kicsit izgalmas is legyen, ezért verseny formájában tesszük ezt. Ezúton szeretnénk tolmácsolni a kislány szüleinek hálás köszönetét mindenkinek, aki részt vett ebben az
összefogásban.

„Szólt a nóta, táncolt a láb…”
Az idén másodjára rendezte meg iskolánk
alsó tagozata a sokéves hagyománytól eltérõen, osztályszinten a farsangot.
Hetek óta szülõk, gyerekek, s tanítók
együtt készülõdtek: díszítették a tantermeket, a folyosót, táncos mutatványokat,
izgalmas vetélkedõket, játékokat tervezgettek.
A mulatság délelõttjén tele lett az iskola
hercegnõkkel, pókemberekkel, cowboyokkal, valamint egyre több, egészen új és ötletes jelmezt öltött vidám gyermekkel. A folyosón menyasszonyok sétáltak, lovagok
párbajoztak, a mosdóban sellõlány pancsolt. A tantermekben szólt a zene, fogyott
a sütemény és az üdítõ.
A gyerekek közös, hangos és vidám éneke nem csupán a délelõtt hangulatát alapozta meg, hanem az egy-két ijesztõ álarccal együtt jelképesen el is ûzte a telet.
A mobilzsûrink: Paula néni, Erna néni és
Józsi bácsi az idén sem unatkoztak, sõt,
talán még a tavalyinál is nehezebb dolguk
volt. Rengeteg nagyon igényesen, s rendkívüli fantáziával készített jelmezt csodálhattak meg. Nagy örömükre szolgált, hogy
tíz elsõ helyezett is születhetett.
Köszönjük szépen tiszteletre méltó munkájukat! Külön köszönettel tartozunk Gál
József kollégánknak a felajánlott rengeteg
értékes ajándékért!
A legjobbnak ítélt jelmezek évfolyamonként a következõk voltak:
Az elsõ évfolyamon:
Kacsalábon forgó vár: Simon Laura
Legóember: Virág Szabolcs
Egyiptom hercegnõje: Kenyeri Csenge
Réka
A második évfolyamon:
Sajtkukac: Desbordes-Korcsev Lea
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Avatár: Fürst Artúr
Darth vader: Cziba Dániel
A harmadik évfolyamon:
Szivárványmadár: Erdõdi Csenge
Willy Fog: Puskás Gergõ
A negyedik évfolyamon:
TESCO-ropi: Krizsány Gergõ
Star Wars: Herr Kevin
Humicskó Zsuzsanna

Az eredmény a következõ lett:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

3. b
121,5 kg
1. b
109,9 kg
1. c
84,0 kg
2. b
75,5 kg
3. a
61,9 kg
1. a, 2. c 38,6 kg
4. b
34,5 kg
SNI
23,5 kg
2. a
16,3 kg
4. a
3,8 kg
Kovács Gáborné
tanító

Papír- és kupakgyûjtés
Iskolánkban immár hagyomány, hogy
szeptember végén és október közepén
papír- és kupakgyûjtés formájában egy kis
összefogásra buzdítjuk tanulóinkat, ill. segítõkész szüleiket.
Jó volt látni azokat a kisebb-nagyobb gyerekeket, akik talicskán, biciklin tolták az
összegyûjtött papírt, vagy éppen újsággal
teli szatyrokkal a kezükben érkeztek az iskola udvarára a mérõhelyre, ahol aztán izgatottan várták munkájuk eredményét.
Ugyanakkor sok esetben a gyerekek odaadása is kevésnek bizonyult volna, ha a
kedves szüleik nem állnak mellettük, és
nem segítik õket a hatalmas mennyiségben összegyûjtött papírhulladék elszállításában.
Köszönjük minden szülõ, tanuló szorgalmas munkáját, ill. ne feledkezzünk meg a
lelkes segítõkrõl sem, akik a papír lemérésében segédkeztek a pedagógusoknak.
Nem utolsó sorban pedig kollégáim munkáját is szeretném kiemelni.

„Apu, hogy megy be
az a nagy elefánt az oroszlán
barlangjába?”…
Kérdezhették volna az alsós kisgyerekek,
ha ismernék ezt a régi-régi dalt, amikor
megérkeztünk október elején a fõváros
gyönyörûen átalakított, felújított állat- és
növénykertjébe. E kérdés helyett egy másik csendült fel még az állatkerti kirándulásra való jelentkezés idején egyik kis tanítványom szájából: „És milyen állatot kell
vinni oda?”. Megmosolyogtatott, és

Iskolánk összesen: 13 898,5 kg papírhulladékot gyûjtött, ebbõl az alsó tagozat
8427,5 kg, a felsõ tagozat 4907 kg, az SNI
564 kg.

ujsag@dunaharaszti.hu
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ugyanakkor elgondolkodtatott ez a kérdés. Megfogadtam, hogy igyekszem ennek a kisgyereknek, és vele együtt a többi tanítványomnak is megmutatni azt a
csodát, amit az állatkert nyújt a látogatóinak.
Úti célunkhoz megérkezve az osztályok
osztályfõnökeik vezetésével elindultak felfedezni és megcsodálni az érdekesebbnél
érdekesebb állatokat, megtekinteni a nekik kialakított, és az életterükhöz nagyon
hasonló építményeket.
Perceket töltöttünk a gyûrûsfarkú makik
társaságában, melyeket testközelbõl figyelhettünk meg, lábainknál ugráltak, és
szinte kivétel nélkül minden kisgyereknek
a Madagaszkár c. rajzfilm betétdala jutott
eszébe, amit néhányan dúdolni is kezdtek („Riszálom így is, úgy is.”). Alig tudtam útnak indítani a további látnivalók felé a gyerekeket. Mosolyt csalt az arcunkra, és szintén percekig figyeltük a víz

alatt puszilkodó oroszlánfókákat, az
úszástudományukat felvonultató kisebb
testû fókákat.
Az Ausztrália-házban ízelítõt kaptunk a
kontinens csodálatos állatvilágának egy
apró szeletébõl, megfigyelhettük az erre a
célra kialakított helyiségben az éjszakai
állatokat. A fejünk felett a mennyezetrõl
lógtak le a bõrkutyák (denevérek), a lábunk mellett pedig néha megjelent, néha
eltûnt egy kis szõrmók állatka.
Az Afrika-ház mellett megcsodáltuk a
nagytestû vízilovat, elefántot és az orrszarvút. A gyerekek szájtátva figyelték,
milyen magasra nõttek a zsiráfok, milyen
érdekes mintázata van a zebráknak.
A barna medve a kedvünkért még úszott
is egy kicsit, bár a csodálatos idõ is alkalmas volt erre. Az oroszlánok jóllakottan
aludtak a fák árnyékában, így nem vehettük szemügyre az állatok királyának a
nagy sörényét, pedig az egyik kisfiú ezt

várta az állatkerti séta megkezdésétõl.
Az orángután mama megmutatta, milyen
odaadó édesanya, a kicsinye pedig ízelítõt adott abból, hogy õ is csak egy rosszcsont „gyerek”.
Lehetne még sorolni a sok-sok látnivalót, élményt, amellyel gazdagodtak tanítványaink, hogy milyen érdekes volt
látni a kígyóknak kialakított házban a viperák násztáncát, vagy éppen születését. Micsoda öröm volt a tevék etetése,
nem beszélve az állatsimogatóban eltöltött utolsó percek. Felsorolni sem lehet
mennyi élménnyel távozhattak az állatkertbõl a kis alsósok és mi, pedagógusok is.
Az alsó tagozatos tanítók nevében köszönöm a szervezést Csegei Erzsike kolléganõnknek.
Kovács Gáborné
tanító

A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Napközis „Ki mit tud?” a Hunyadiban
Talán egy újabb hagyománnyá váló programmal gazdagodtunk február 14-én délután a Hunyadi János Általános Iskola tornatermében. Ekkor került ugyanis megrendezésre – immár második alkalommal – a napközis „Ki mit tud?”.
A nagyszabású program címe ne téveszszen meg senkit! Nem vetélkedtünk, nem
volt eredményhirdetés, nem voltak helyezések. Mindenki nyertes volt, mert szórakoztattunk, egyben csuda jól szórakoztunk. Mind a szereplõk, akik élvezettel
koptatták a „világot jelentõ deszkákat”,
mind a nézõk, akik az utolsó percig jó hangulatban kísérték figyelemmel társaik produkcióit.
Elsõ alkalommal 2012-ben gyûltünk öszsze abból a célból, hogy megmutassuk a
napközis csoportokban folyó munka egyegy mozzanatát. Idén már gyakorlottan
futottunk neki a februári nevezetes napnak, amire decemberben elkezdtük a felkészülést: a mûsorszámok válogatását, a
szereposztást, a jelmezek, díszletek tervezését és mindazon tennivalókat, ameDunaharaszti Hírek – március

lyek a sikeres elõadás feltételei. Január
végétõl már bármely csoportba betévedõ
látogató királylányokkal, tündérekkel,
holdlakóval vagy táncos lábú gyerekekkel találkozhatott. Mindenki a szereplés
lázában égett.
A nevezetes csütörtök délután 9 napközis
csoport több mint 250 nebulójának zsizsegése töltötte be a tornatermet. Fél 3-kor
Karlné Purczeld Erika igazgatónõ köszöntötte a résztvevõket, majd „felment a függöny”. Elõször a 7. csoport tagjai A mi mesénk címû, saját írású történetén szórakozhattunk. A történet bepillantást engedett egy tündér iskola mindennapjaiba.
Fellépett a darabban Bogi néni is, aki – a
mindennapokhoz hasonlóan – a tanító néni szerepét játszotta. Az 1. csoport elsõseinek Reggeltõl reggelig címû drámajátéka – a leghosszabb vándorlás 5 percben – bemutatott mindent, ami játék a nehézségek közt. A 2. csoport népi gyermekjátékból állított össze egy csokorra valót.
Komoly tánc-koreográfiát tanultak meg a
kedvünkért és adták elõ profi módon.
Nagy taps kíséretében értek a produkció
végére. Ezután a 4. csoport két pattogó rit-

musú német nemzetiségi tánca – a
Siebenschritt és a Fröhlicher Kreis –
ugyancsak pirosra tapsoltatta a tenyereket. A 6. csoport villámtréfák elõadásával
gondoskodott a nézõsereg rekeszizom
megmozgató jókedvérõl, majd az 5. csoport tagjaival együtt pár perces nyári záport varázsoltak a tornaterembe, csupán
a kezüket használva a hanghatáshoz. Miután „elállt az esõ”, az 5. csoport kissé
visszaforgatta az idõ kerekét, és fergeteges twistet táncoltak. A 8. csoport a furulya-bemutató után Janikovszky Éva: Kire
ütött ez a gyerek? címû írásából kiemelt
részletek dramatizálásával nevettették
meg a közönséget. Utolsóként a 9. csoport verssel, mesével, és viccekkel szórakoztatta a nagyérdemût, majd egy viharos, extra elemekkel tarkított tánc produkcióval zárták a mûsort.
Az utolsó taktusok elhangzása után még
sokáig szólt a taps, ami az egész délután
hangulatának, sikerének szólt. Az igazgatónõ méltató szavai után folytattuk a napközis élet megszokott napjait, de elhatároztuk: jövõre ismét meglepjük egymást
és magunkat egy szórakoztató délutánnal.
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ÁLLAMI ELISMERÉS DUNAHARASZTI DÍSZPOLGÁRÁNAK
Az március 15-i ünnep hírei között az alábbi tudósítást olvashattuk:
„Tornai József, a Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja, József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas író, költõ, mûfordító részére a magyar irodalmat gazdagító, értékteremtõ költõi, írói,
esszéírói és új területeket meghódító mûfordítói munkásságáért,
irodalmi közéleti tevékenységéért, példaértékû életpályája elismeréseként Kossuth-díjban részesült.”
A nagy elismerést jelentõ állami kitüntetés alkalmából telefonon kerestük meg a neves költõt, Dunaharaszti díszpolgárát:
– A szülõváros nevében gratulálunk a Kossuth-díjhoz! Mit jelent
számodra ez a kitüntetés?
– Elsõsorban azt, hogy azt a szakmai rangot, amit eddig elértem, azt
most formailag is elismerte az irodalmi világ. Azt, hogy milyen költõ, mûfordító, vagy esszéíró vagyok, azt már ismerte a szakma. Ahhoz az öreg költõ nemzedékhez tartozom, amelybõl tulajdonképpen
már csak hárman vagyunk, Juhász Ferenc, Csoóri Sándor és én. Kettejüknek már fel volt varrva a rangjelzés, most nekem is felvarrták,
és ez egy nagyon jó érzés.
– Egy ilyen díj nem csak elismerést, hanem újabb motivációt is
jelent egy költõ számára. Tûztél-e ki magadnak ezzel kapcsolatban új feladatot?
– Igen. Már készen volt egy új verses könyvem anyaga, és ez az elismerés arra ösztönzött, hogy elvégezzem a szerkesztést is, amellyel
már el is készültem. Címe „Éjfél”. A kötetben található versek a természetrõl, szerelemrõl és az élet értelmezésérõl szólnak; az e témát
átfogó verssorozatot tartom kiemelten fontosnak.
– Hosszas, kellemetlen betegségbõl lábadozol. Hogy vagy?
– Javulok, bár a betegség kellemetlen, fájdalmas tünetei még nem
múltak el. Ennek ellenére foglalkozom az irodalommal, sokat olvasok, és írok is.
– Van egy adósságunk a közönség felé. Mikor találkozhatnak veled legközelebb a haraszti irodalomkedvelõk?

Tornai József költõ, Kossuth-, József Attila- és Babérkoszorú-, és
Príma-díjas, Dunaharaszti díszpolgára, a Magyar Érdemrend középkeresztjének, a magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjének és
a Balassi-kardnak a kitüntetettje.
1927 októberében született Dunaharasztin. Elemi, polgári, majd kereskedelmi iskolába járt, majd három évig Füst Milán esztétikai elõadásait hallgatta az egyetemen.
1948-tól gyári munkás Csepelen,
segédmunkás a Közvágóhídon,
ahonnan elbocsátják „antimarxista
magatartása” miatt. Késõbb a Csepel Autógyárban mûszaki tisztviselõ. 1962-tõl szabadúszóként csak irodalommal foglakozik. 1949-tõl
kezdve írta elsõ maradandó verseit, kötete kissé megkésve, 1959ben jelent meg Paradicsommadár címmel a Magvetõ Kiadó „Fiatal írók” sorozatában. Mint ígéretes költõt 1955-tõl tartották számon, ekkor mutatkozott be az Új Hangban. Szabó Lõrinc meghatározó volt költõi pályafutásának kezdetén. Azóta számos verses kötete jelent meg. Költészetével párhuzamosan önéletrajzi ihletésû regénye, elbeszélései, nyolc esszékötete és tíz mûfordításkötete látott
napvilágot. 1992–95 között a Magyar Írószövetség választott elnökeke volt. Munkáját a határon kívül élõ magyar írók tagságának szorgalmazásával kezdte, és javasolta József Attila hamvainak áthelyezését a Munkásmozgalmi Panteonból a családi sírhelyre.

Rekreációs központ

TEGYÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

BioLabor – egészsége védelmében megelõzésre is!

2000-ben a Párizsi Charta február 4-ét a „Daganatos betegségek
elleni küzdelem” napjává nyilvánította. Az idei központi vezérgondolat: számoljunk le a tévhitekkel!

Ma már mindenki tudja, hogy a tartósan fennálló stressz megbetegíthet.
Aki állandó stresszben él egyre kevésbé tud teljesíteni például a
munkahelyén – gyengének érzi magát, nem tud piheni, lazítani, túlhajszolja magát. Szervezetünk jeleket küld, ha túl sokat követelünk
magunktól!
A stressz, a szorongás szerepe elsõsorban a szív- és érrendszeri
megbetegedések esetében, de az összhalálozás szempontjából is bizonyítható. A modern technológiának köszönhetõen a szív- és érrendszeri stressz gyorsan és könnyen mérhetõ.
Szívéhez szólunk a szívéért!
Ön részt vehet egy EKG-alapú szív-stresszmérésen egy VIPORT
orvosi készülék segítségével MOST DÍJMENTESEN! Ez a lehetõség mind idõben és mind létszámban erõsen korlátozott, ezért már
most kérjen idõpontot március 26. vagy április 16-ra!
A VIPORT készülék 3 elektródán keresztül vételezi a szív elektromos
jeleit. Arra kaphat választ mindössze 2 perc alatt, milyen a szívének,
vegetatív idegrendszerének stressz tûrõ képessége! Bár a mérés pillanatnyi állapotot mutat, de felhívja a figyelmet, hogy a szervezetének
szüksége van-e stressz oldásra,vagy esetleg szakorvosi kivizsgálásra!
Használja ki a lehetõséget és foglaljon idõpontot már most
magának a Biolaborba
március 26. vagy április 16-ra!
Bejelentkezés: Tóth Borbála 06-30-369-85-94
Dunaharaszti, Temetõ utca 22. sz.
Bõvebben: www.biolabor.hu
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– Gyakorlatilag bármikor készen állok egy beszélgetésre, de talán
jobb, ha megvárjuk, amíg az igazi tavasz megérkezik, és akkor bepótolhatjuk az elmaradt Kávéházi estéket.

Tévhit: a rák kialakulása sorsszerû, semmit nem tehetünk ellene.
Az igazság: a leggyakoribb daganatos betegségek harmada megelõzhetõ!
• a dohányzás mellõzésével,
• zöldségben, gyümölcsben gazdag, zsírban szegény táplálkozással,
• rendszeres fizikai aktivitással (legalább napi 30 perces tempós gyaloglás),
• a túlsúly, az elhízás megelõzésével/megszüntetésével,
• az alkoholfogyasztás mellõzésével vagy mértékletes alkoholfogyasztással.
Tévhit: a rák diagnózisa egyet jelent a közeli és elkerülhetetlen
halállal.
Az igazság: számos daganatféleség gyógyítható vagy jól kezelhetõ, de ennek feltétele korai észlelésük!
• a népegészségügyi szûrõvizsgálatok igénybevételével
– emlõszûrés: 45–65 éves nõk kétévente, meghívólevéllel
– méhnyakszûrés: 25–65 éves nõk legalább háromévente meghívólevéllel
– vastagbélszûrés: háziorvos segítségével
• testünk jelzéseinek észlelésével, szükség esetén orvoshoz fordulással
– az emlõ, here, bõr önvizsgálatával,
– a két héten túl is fennálló rendellenességek orvosi kontrolljával
(vérzés, váladékozás, köhögés, széklet-, vizeletürítés jellegének
megváltozása)
• a háziorvos felkeresésével legalább kétévente még panaszok és tünetek híján is.
Egészségünk legalább felerészben saját döntéseinken múlik!
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Futónagykövetünk jelenti
2013. februárban közösségünk életének
legjelentõsebb eseménye a januárihoz
hasonlatos, ismételten a hónap utolsó vasárnapján tartott Yours Truly futás volt.
Büszkék vagyunk rá, hogy Dunaharaszti
februárban is benne volt azon, kb. 10
helyszín között, ahol országszerte szervezett körülmények között lehetett a tél végi „becsületbeli” futást teljesíteni, és többen futottunk többet. A januárihoz képest
február végén több, összesen 34 futó futott, köztük gyerekek is, és az összes megtett
táv is a januári másfélszerese, majdnem 500 km (pontosan 484 km) volt, a fejenkénti
megtett távok 2,5 km és 42,5 km között voltak. Ismét érkeztek futók a szomszéd településekrõl; a Szigethalmi Ultrafutók képviseletében Ferenczy Krisztinán kívül, aki januárban is itt volt, további 4 futó jött át Szigethalomról, továbbá az egyesület, 2 városunkban élõ tagja is futott és ismételten itt volt Molnár Zsolt Budapestrõl, a népligeti futók
képviseletében - mindketten ismételten 30-30 km-t teljesítettek. Büszkék vagyunk rá,
hogy ezúttal városunk futója, Bazsó Erzsébet is lefutotta a 30 km-t. A klasszikus 25 kmes távot ezúttal négyen teljesítették: Fehér László és Kovács Richard életükben elõször, valamint Veres László és a Szigethalmi Ultrafutók városunkban élõ versenyzõje,
Weinber Ferenc. Büszkék vagyunk rá, hogy két futónk, Molnár Sándor és Tamás Gábor pedig e nevezetes napon teljesítették életük elsõ félmaratonját. Györgyi Katalin, városunk futónagykövete pedig 2 részletben futott 42,5 km-t. Gratulálunk mindannyiuknak, és valamennyi futónak, aki teljesítette a Yours Truly-futást. A Dunaharaszti Polgárõrségnek köszönetünket kívánjuk kifejezni a helyszín biztosításáért, a Bezerédi lakóparkban található Viktória Üzletháznak pedig a sportrendezvény támogatásáért. Hasonlóképpen köszönetet kívánunk mondani a Baktay téren levõ Flora-Market Kft.-nek, hogy
a téli hónapok során segítségünkre volt a futásaink frissítésének logisztikájában.
Februárban is csatlakozott hozzánk új futó, aki teljesen kezdõ, és a mai napig szorgalmasan átjár az edzéseinkre Szigethalomról. Az elkövetkezõ idõszakban a futás
számára kedvezõbb idõjárási körülmények között immár az elkövetkezõ versenyekre fogunk készülni.
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

DMTK Hírek
Január elején, Gödöllõn, nyolc kategóriában
adták át 2012. Pest megye legjobbjainak díjait.
A hagyományokat folytatva, a 7. Szakmai Nap
keretében az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága, Gödöllõn átadta Pest megye legjobbjainak
díjait.
Nyolc kategóriában osztott a vezetõség elismeréseket, melyek közül kettõben is
Dunaharaszti gyõzelem született!
2012-ben Pest megye legjobb edzõje, elsõ
számú felnõtt csapatunk vezetõedzõje, Króner
Péter lett!
2012. legjobb Pest megyei kapusa pedig,
szintén NB III-as együttesünkbõl került ki, hiszen a díjazott Vasvári Zoltán lett!
NB III-as csapatunk felkészülési
eredményei:
Maglód (NB III) – DMTK 0-0
Csákvár (NB II) – DMTK 1-4
III. Kerület (NB III) – DMTK 1-1
Kozármisleny (NB II) – DMTK 6-1
DMTK – Alsónémedi (Megye I) 5-0
DMTK – Verõce (Megye I) 6-0
MTK II – DMTK 6-3
DMTK – Tápiószecsõ 2-2
DMTK – Dunaújváros 1-3
DMTK – ESMTK 3-3
Dunaújváros – DMTK 3-0
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Felhívás!
Felhívjuk minden 1994-ben és azután született
Dunaharasztin és a környezõ településeken élõ
gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK
labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mindazokat, akik futballozni szeretnének. A folyamatos fejlõdést szakképzett edzõink biztosítják!
Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330 Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B)
hétköznap délutánonként lehet, vagy telefonon
a 06-24-657-683-as számon, és e-mailben:
dunaharasztimtk@gmail.com
Csapó László

Dunaharaszti
Kempo Sport
+ Országos
MMA Szövetség!

Ütõs kis gála zajlott Gyõrben, az ETO
park második emeletén, február 16-án
délután. A Félix Promotion és a Koko
Gym által reprezentált gálán két
Dunaharaszti Kempo Sport fighterei is
ringbe léptek. Érdekes keverés a két
sport, profi box és MMA (ketrecharc)
volt a terítéken. A nagyérdemû ki volt
szolgálva, volt kiütés, pontozás, extra
menet (döntetlen esetén), és persze
vér.
A Dunaharaszti Kemposok Bogárdi
Zsolt és Káldi Dávid – Felföldi Szabolcs Profi MMA, és többszörös
Kempo világbajnok tanítványai – kitettek magukért.
Bogárdi Zsolt a Koko Gym Szlovák versenyzõjével Nagy Dáviddal hirigelt.
Zsolt az elsõ menetet elvesztve, a második menet elején többször tisztán eltalálta ellenfelét, utána földön is megdolgozta. Sokszoros találatai révén
már-már KO-t jelentettek volna, de ellenfele mindig kijött a veszélyes helyzetekbõl. A harmadik menetet simán
hozva, pontozásos gyõzelem született.
Káldi Dávid tanítványunk jobban kezdte a mérkõzést, csakhogy ellenfele, a
Koko Gym-es MMA VB ezüstérmes
gyõri kiválósága Bódis Gergõ, valahogy mindig kiegyenlített. Az extra menet is parádés csattanós pofonokat,
földreviteleket, átfordításokat hozott,
mire a végén (10 mp-el a vége elõtt) a
gyõri fighter felsõ pozícióba tudott kerülni, ahonnan záporozni tudta ütéseit,
így elment az extra menetben is szerzett elõny.
A Félix Promotion vezetõjével, Rácz
Félixel való beszélgetésem után azt a
következtetést lehet levonni, hogy ha a
Promotion által létrehozott Profi box
gálákon igény van MMA-ra, akkor közös erõvel rendezhetünk MMA mérkõzéseket. Gondoljunk csak bele, profi
box + MMA! Ki az a küzdõsport rajongók közül, akit ne érdekelne ilyesmi?
Felföldi „hegylakó” Szabolcs
Országos MMA Szövetség
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Ruhaosztás és átvétel

2013. februári újszülöttek

lesz április 12-én és 19-én (pénteki napokon) 16.30-18 óráig a Fõ út 73-ban,
a karitász-boltban (a Szent István Fõplébánia mellett). Az elvitt ruhanemûért
szerény összeget elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetõsége van jelezni
ezekben az idõpontokban a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten szeretetét is szeretnénk közvetíteni.
Az érdeklõdõket szeretettel
és nagy választékkal várja a
Szent Erzsébet Karitász

SEGÍTSÉGRE,
ÖSSZEFOGÁSRA
KÉREM ÖNÖKET!
MENTSÜNK MEG EGY BETEG,
MAGÁRAHAGYOTT, KIREKESZTETT
EMBERT, AKI MÁR ELVESZTETT
MINDENT ÉS MINDENKIT, AMI FONTOS VOLT ÉLETÉBEN. NEM MARADT
MÁS CSAK A MÉLTÓSÁGA, DE HAMAROSAN AZT IS ELVESZIK TÕLE,
MERT KILAKOLTATJÁK, UTCÁRA
KERÜL, HAJLÉKTALAN LESZ!
Õ NEM FONTOS A TÁRSADALOMNAK, MERT EGYEDÜLÁLLÓ, Õ LENÉZETT, MERT BETEG, ÁTLÉPNEK RAJTA, MERT SZEGÉNY, ÉS ÉRTÉKTELEN, MERT 40 ÉV FELETTI!
EMBEREK! FOGJUNK ÖSSZE, MUTASSUK MEG A VILÁGNAK, HOGY
MINDEN EMBER EGYENLÕ, ÉS NE
ENGEDJÜK, HOGY BÁRKI IS UTCÁRA KERÜLJÖN!
„OTT KEZDÕDIK A NAGYEMBERSÉG,
HOGY AZ EMBER ÉSZREVESZI, HOGY
MÁSOK IS ÉLNEK A FÖLDÖN
ÕKÍVÜLE, ÉS AMIT TESZ, ÚGY TESZI,
HOGY NEMCSAK MAGÁRA GONDOL,
HANEM MÁSOKRA IS.” (SZABÓ MAGDA)
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÜNK BÁRMILYEN ÖSSZEGÛ TÁMOGATÁST!
MOLNÁR ZSOLT,
ERSTE BANK
11600006-00000000-34592405

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak,
akik özv. Ady Pálné
temetésén részt vettek
és fájdalmunkban osztoztak.
Szeretõ családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani mindazoknak,
akik LEIMETTER JÁNOS
búcsúztatásán részt vettek
és elkísérték utolsó földi útján,
elhelyezték a szeretet virágait
a sírhelyén.
Szeretõ családja

Köszönetet
mondunk mindazoknak,
akik édesapánkat
Horváth Györgyöt
február 6-án
utolsó útjára kísérték,
és sírjára koszorút,
virágot hoztak.
A gyászoló család.

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
minõségéért felelõsséget nem vállalunk. ISSN 1589-5874
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Bali Bella
Csáki Hanna Rézi
Csercsa Mirella Mária
Csernyava Márton
Fehér Linett
Kovács Tamara
Lipót Luca
Mátrai Emma
Milcsevics Anna
Szekér László

02. 16.
02. 21.
02. 17.
02. 21.
02. 11.
02. 22.
02. 17.
02. 17.
02. 24.
02. 08.

2013. február hónapban
elhunytak neve és életkora
Ady Pálné
Antoni László
Ádám Berta
Deli Mihályné
Eisenhoffer Józsefné
Geierhosz Antalné
Horváth Gyuláné
Leimetter János
Magyar László
Oberfrank András
Sebesta Györgyné
Simon Gáborné
Sörös Sándorné
Surányi Imre
Tályai Jánosné
Terebessy Kristóf Béla

élt 99 évet
élt 75 évet
élt 88 évet
élt 85 évet
élt 82 évet
élt 75 évet
élt 69 évet
élt 55 évet
élt 58 évet
élt 90 évet
élt 72 évet
élt 80 évet
élt 78 évet
élt 59 évet
élt 90 évet
élt 71 évet

A 2013. februári újságban tévesen
jelent meg: 2012. január hónapban
elhunytak helyett a 2013. január
hónapban elhunytak voltak, és NAGY
GYÕZÕNÉ neve helyett tévesen
NAGY GYÕZÕ szerepelt.
A tévedésért elnézést kérünk.
2013.

ÉVI

HIRDETÉSI

fekete/fehér
egész oldal:
fél oldal:
negyed oldal:
nyolcad oldal: 10 000 Ft + áfa,
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DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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Napfényt mindenkinek
Itt a tavasz, lassan lekerül a télikabát, és
elõkerülnek a szekrényünkbõl a lengébb,
többet mutató ruhadarabok. Ilyenkor
mindenki hirtelen barna szeretne lenni…
Azonban nem árt az óvatosság
A legfontosabb szabály, mind a napozásnál, szoláriumozásnál: a FOKOZATOSSÁG. Soha
ne égj meg!
A bõr nem
felejt.
A melanóma
kialakulásának kockázata, minden
egyes megégéssel nõ.
A bõrünk akkor ég meg,
ha több idõt
napoztunk
vagy szoláriumoztunk,
mint amennyit az adott idõben lévõ barnultságunk megengedett volna. A megégett bõr nem lesz szép, lehet, hogy le
is hámlik, így a célunk, hogy lebarnuljunk, nem értük el, illetve még egy csomó pénzt is kidobtunk az ablakon.
Két hét alatt bárki elérheti a számára áhított egészséges barna bõrt, ha a megfelelõ idõközöket, barnulási idõket, és bõrápolást betartja. Ezek után már elég megtartani a színt, esztétikusabbak, egészségesebbek, vidámabbak lehetünk.
A lebarnult bõr biztosítja a legjobb fényvédelmet. A szoláriumok elõnye az a
tény, hogy ellenõrzött és pontosan adagolt barnulást kínálnak minden egyes
bõrtípusnak – ellentétben a természetes
napozással, mivel a szoláriumban lehetséges az egyénre szabott barnulás.
Már nagyon kis mértékû UVB vagy nagy
intenzitású UVA sugárzás elegendõ új
pigmentek formálódásához (melanogenesis) a pigmentekben gazdag sejtekben, az ún. melanocitákban. Kb. 2-5 napon belül ezek az újonnan képzõdött pigmentek feljutnak a bõr felszínére, ahol az
UVA sugarak, valamint a vér-oxigén segítségével egy barnulási folyamaton
mennek keresztül. Ennek a folyamatnak
az eredménye a természetes, friss bar-

na
szín.
Rendszeres
barnulással
a szín egyre
intenzívebb
lesz és a felsõ bõrréteg (epidermis) megvastagodik
és ún. könnyû „callusokat” termel.

ÁLLATVÉDELEM
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükrözõdik abban, ahogyan az állatokkal bánik....”
(M. Gandhi)

A bõr kifejleszti saját természetes fényvédelmét, amely 4-8 faktor között mozog. Óvatos elsõ napozás csökkentheti,
megszüntetheti – megfelelõ napozási
kozmetikumok mellett – a leégés kockázatát.
További kérdések esetén szakképzett
személyzetünk
áll
rendelkezésére.
Egyénre szabott barnulási naptárát elkészítjük.

„Kérünk, telefonálj értünk!

Info: www.malawisun.hu;
http://malawisun.hu/szolarium/tudnivalok/;
Tel.: 06-24-461-469
Hogyan kell szoláriumozni? A kérdés
nagyon egyszerûnek tûnhet és ennek ellenére mégis nagyon sokan nem tudják,
hogyan kell szoláriumozni, hogy a lehetõ leggyorsabban és a legszebben barnuljanak le, illetve a bõrük egészségét is
megõrizzék. Napozni, szoláriumozni
egyaránt jó dolog, nem csak a szép barna bõrért, ami karcsúbbnak mutat minket és az izmainkat kiemeli, hanem a
szervezetünk D-vitamin szükségletének
kielégítésére is. Ha megtanuljuk, hogyan
is kell ezt csinálni, nem csak szépek, divatosak lehetünk, de a szervezetünk, beleértve a bõrünk egészségét is megõrizhetjük hosszú távon.

Sokan és sokféle kutyusok vagyunk,
ami közös bennünk, hogy nem kellettünk régi „gazdáinknak”. Ideiglenesen
kapunk szállást és élelmet, de nagyon
várjuk azt az állatbarát, jólelkû gazdi jelentkezését, akinél életünk végéig maradhatunk! Mi hûségünkkel, szeretetünkkel, védelmünkkel háláljuk meg az
örökbefogadást!”
Árva kutyusok
Kedves Olvasók!
Kérem Önöket, hogy segítsenek kis
védenceim ellátásában (élelemmel, ruhafélékkel, forgáccsal).
TIZENÖT gazdátlan kutyus van nálam,
önerõbõl keveset tudok nekik nyújtani,
napi megélhetési gondokkal küzdök.
Köszönöm szépen elõre is – az árvák
nevében.
Enikõ: 06-20-803-0543
seniko79@citromail.hu

Munkagép- és traktorvezetõ
munkakörbe keresünk
önállóan dolgozni tudó
helyi vagy környékbeli lakost.
Munkavégzés: Dunaharaszti M0 Ipari Park.
Érdeklõdni 9–15 óra között
a 06203617121-es telefonszámon,
illetve info@cncexport.hu e-mail címen.
Önéletrajzokat postai úton is várunk:
2330 Dunaharaszti, Bánki Donát u. 12.
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Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.

Nemzeti Ünnep és szoboravatás városunkban

