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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei
Március 22-én a Dunaharaszti Zeneiskola tanárának és növendékeinek bevezetõ elõadásával kezdõdött
meg Pieronymus Kosch, szigetszentmiklósi képzõmûvész kiállításának
megnyitója. Dr. Feledy Balázs mûvészettörténész megnyitó beszéde osztatlan tetszést keltett a jelenlévõkben, csakúgy, mint az alkotó rézkarcai. A kiállítás május 5-ig tekinthetõ meg.

Az idei év mostoha idõjárása miatt március 24-én a tavaszi terasznyitót a díszteremben tartottuk meg, ahol bemutatkozott a Rajner-Micsinyei László által vezetett Kisduna Blasmusik zenekar. Hajdú Zsolt az önkormányzat Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottságának elnöke bevezetõjében üdvözölte az új zenei
mûhely megalakulását, ami vélhetõen újabb színfoltjává válik Dunaharaszti
egyre színvonalasabb kulturális életének.

„Emlékek útján” címmel kerültek bemutatásra Urmánczy Losonci Lilla képi emlékei: utazások, tájak, városok, hangulatok. A rendezvény fõvédnöke Mádl Dalma
asszony volt, akit a város nevében Lehel Endre alpolgármester köszöntött. Dr.
Feledi Balázs szép
szavakkal emlékezett meg Losonci
Miklósról,
akinek
verseibõl és önéletrajzi írásából olvasott fel Takács Bence Ervin elõadómûvész. Közremûködött Bándi Írisz Réka operaénekes.

MÁJUSI ELÕZETES
Zenés terasz a Laffert-kúriában:
– május 10-én 19 órakor „Eljött az
óra!” címmel Genetheim Richárd
musical estje
– május 17-én 19 órakor „Egy este
a kóklerekkel” - A CockLers társulás
teraszon ücsörgõs ámokfutása a
múlt-jelen-jövõ közti hangok és
hangulatok mezsgyéjén.
(Mindkét rendezvényre 500 Ft-os
belépõdíj érvényes.)
– május 29-én 18 órakor dr.
Kubassek János geográfus elõadása „Baktay Ervin munkássága és a
földrajztudomány” címmel.
(A belépés ingyenes!)
– május 31-én 18 órakor a soroksári Hermann Antal Harmonika zenekar estje.
Részletes információk
a honlapunkon és a Facebook
oldalunkon:
www.laffertkuria.hu
www.facebook.com/laffertkuria
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Rendhagyó kiállítással ülték meg a haraszti mûvészek és barátaik a költészet
ünnepét a Laffert kávézóban. József Attila megzenésített verseivel nyitotta meg
az estet Becskei József. Lehel Endre alpolgármester megnyitójában elmondta,
hogy egy-egy, vershez kapcsolódó mûvel készültek Költészet napja alkalmából
a kiállításra. Az esemény jelentõsége, hogy a helyi és meghívott alkotók összmûvészeti rendezvényein átjárhatóvá válnak a különbözõ mûvészeti ágak,
együtt jelenik meg a költészet, a zene és a képzõmûvészet, párbeszéd alakul
ki, közösségi tér formálódik. Mindennek a már havi rendszerességgel összeülõ
mûvészeti kávéház ad otthont, és teremt kellemes hangulatú környezetet.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt Anyák napja alkalmából május
5-én, vasárnap 17 órakor a Laffert-kúriába, Dáni János zongoramûvész,
zeneszerzõ mûsorára. Az elõadó több mint két évtizedig volt a Bergendy zenekar vezetõ billentyûse. Mûsorában népszerû melódiák, magyar és világslágerek, filmzenék és saját szerzeményei hallhatók. Töltsön el egy kellemes órát a barokk díszteremben, és lepje meg édesanyját az ünnep alkalmából!
A rendezvényre a belépés ingyenes.
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2013. ÁPRILIS – A HÓNAP MÛVÉSZE
KOPÁNDI ISTVÁN
grafikusmûvész

Születtem Magyarországon, 45 éves vagyok.
Ifjúságom és tanulóéveim Diósgyõrben és
Miskolcon teltek. 16 évesen német nyelvbõl középfokú nyelvvizsgát tettem.
19 évesen felköltöztem Taksonyba a nagyszüleim házába, és Budapesten a Kirakatrendezõ és Dekoratõr Szakmunkásképzõ
Iskola tanulója lettem. Nemsokára Budaörsre költöztem, az iskolába járás sokkal
könnyebb volt így. 1987 és 1989 között
ez az iskola nagyon progresszív avantgárd
intenzív szellemi és alkotói közösséget biztosított minden ott tanulónak.
1989-ben negyedszeri próbálkozásra – miután már tulajdonképp lemondtam róla –
kalandos körülmények közt felvételt nyertem a Magyar Iparmûvészeti Fõiskolára.
Elõfelvételisként Zalaegerszegre vonultam
be katonának, majd a gyõri Katonai Kórházban ápoltak, utána Szombathely, Tata
közt mozgattak mint sorkatonát.
1991 februárjában egy fél év Iparmûvészeti fõiskolás élet után rájöttem, ez nem
az én utam. A meghasonlottság Finnországba vitt, ahol elõször Poriban, majd
Helsinkiben
dolgoztam
grafikusként
Iváncsó Pál építész, Alvar Alto munkatársa
keze alatt.
1995 és 1999 közt az egri Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskola rajz-vizuális kom-

munikáció
szakos
hallgatója,
1996–1998
közt
hallgató demonstrátora voltam. Nagy
hatással volt rám
Nagy B. István, Földi
Péter és Molnár
László József.
Köztársasági ösztöndíjat kaptam kiemelkedõ
tanulmányi
eredményemért, és
évfolyamomból
egyedül Fõiskolai Kitüntetéses Oklevelet
kaptam.
Számos kiállításom volt fõiskolásként Egerben, Miskolcon, Budapesten és Pécsett is.
A pécsi ARTUS galériában Nádassy Éva sokat segített mûvészi pályafutásom kezdésében.
Egri fõiskolásként megszerettem a sokszorosító grafikát, melynek csínját-bínját
Pittman László nyomdászmester tanártól
sajátítottam el a barcsi nyári alkotótáborokban.
2001-ben Budapesten az Aulichart Tõzsdepalota kiállító helyiségeiben Gaál
Gregor Istvánnal és Vadász Györggyel volt
közös kiállításom.
2002 novemberétõl három hónapot Ar-

gentínában töltöttem, ahol a NINE központban kiállításom volt az ott készült tusrajzaimból. Ebben nagyon sokat köszönhetek Horatio Franconak, kedves feleségének Adriana Miravallesnek és Gédra Bencének, aki az utamat szponzorálta.
2004–2005 között Angliában, Oxford mellett Witneyben éltem, és alkottam. Sokat
jártam az Ashmolean múzeumba, melynek grafikai és kisplasztikai gyûjteményét
tanulmányoztam.
2006-tól tanítok Magyarországon magántanárként. Jelenleg Budapesten és Taksonyban lakom. Szabad idõmben szívesen
rajzolok, festek és faragok. Hen panta
einai. ARS longa vita brevis.
www.kopandi.hu

Tégy egy könyvet – Végy egy könyvet!
Nagy siker Magyarország több pontján és az
Európai Unió országaiban is a „Tégy egy
könyvet – Végy egy könyvet” kezdeményezés
mely szerint a közterületre kihelyezett, zárható könyvszekrénybe bárki betehet és kivehet
könyvet minden kötelezettség nélkül.
A program szerint a tároló egy fából készült
könyvszekrényt, vagy akár egy telefonfülkét
is jelenthet.
2013 áprilisában a mi Városi Könyvtárunk is
– képviselõi indítványra és testületi jóváhagyással – csatlakozott ehhez a projekthez.
Elkészült a mi könyvtárolónk, amelyet a Dózsa György úton a Városi Könyvtár új és régi épülete közötti sarokbeszögellésben helyeztünk el. A tároló a könyvtár nyitvatartási idejében várja a könyvbarátokat könyvcsereberére.
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Eddig is ajándékoztak nekünk a helyi lakosok különféle kiadványokat, ezek egy részét
azonban a könyvtár helyhiány miatt csak
korlátozott példányban tudta befogadni. Az
ajándékba kapott példányokat rendezzük be
a zárható könyvszekrénybe.
Ez a könyvszekrény nem a könyvtári tulajdonú könyvek visszaadására szolgál, kérjük, hogy azzal semmiképpen se keverjék
össze!
Ha valaki útközben olvasni szeretne, vagy estére egy új könyvre vágyik, esetleg feleslegessé vált otthon néhány kiadványa, és nem
akarja kidobni, akkor jöjjön hozzánk a Városi Könyvtár elé kihelyezett könyvtárolóhoz!
Lelkiismerete szerint vihet olvasnivalót, de
hozzon másoknak is cserébe!
Bízunk abban, hogy a könyvszekrényt sokan

fogják használni, és sok-sok könyv cserél itt
gazdát mindenki örömére.

A Városi Könyvtár munkatársa

ujsag@dunaharaszti.hu
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90. születésnapja
alkalmából
köszöntöttük
Roszkopál Gyõzõné
Joli nénit.

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

Isten
éltesse!

Adószámunk: 16794601-2-13
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Rajzverseny
Március 22-én a Víz világnapja alkalmából „Ébred a természet” címmel megrendezésre
került a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete által meghirdetett gyermekrajzverseny. A nagysikernek örvendõ rendezvényre 180 db nagyon színvonalas alkotás érkezett. A zsûri tagjainak, Lehel Endrének és Volker Schwarznak komoly fejtörést jelentett,
hogy a rengeteg, kitûnõ alkotást készítõk közük kik is azok, akik díjat kaphatnak. Szinte minden gyerek díjat érdemelt volna, de ez sajnos egy versenyen ez lehetetlen.
A kiállításra a gyermekek szüleikkel érkeztek a II. Rákóczi Általános iskola könyvtárépületébe, ahol az oklevelek mellett a jutalomkönyveiket is átvehették.
A díjazottak ovis kategóriában:
I. helyezett Szinte Mira
II. helyezett Nemcsok Soma
II. helyezett Mátyás Huba Zádor
Alsóosztályos kategória díjazottjai:
I. helyezett Hégely Ábel, Hunyadi János Általános Iskola
II. helyezett Sárkány Zétény, Hunyadi János Általános Iskola
II. helyezett Õz Zalán Kõrösi Csoma Általános Iskola

Ebben a hónapban
Aranylakodalmukat ünnepli
két csodálatos ember,
akik egy nagyszerû párt alkotnak.
Immáron 50 éve fogadtak
örök hûséget egymásnak
Lakatos Lajos és felesége
Hírmondó Julianna.
Szeretettel gratulálunk, és további
jó egészséget, és nagyon sok
boldogságot kívánunk nekik:
gyerekeik, unokáik, rokonaik,
ismerõseik.
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Felsõosztályos kategória díjazottjai:
I. helyezett Kreisz Dorka, Hunyadi János Általános Iskola
II. helyezett Török Petra, Hunyadi János Általános Iskola
II. helyezett Nuber Lilla Hunyadi János Általános Iskola
A zsûri grafikai különdíjban részesítette:
Lascu Borbála óvodást, Olajos Linettet, Géczi Tamást, Molnár Csabát a Hunyadi János Általános Iskola tanulóit.
Köszönjük az óvó néniknek, a tanároknak, rajztanároknak és a felkészítést mindazoknak, akik segítették a gyerekeket, hogy részt vehessenek az idei rajzversenyen.
Drscsákné Kerekes Gabriella
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete
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NEKROLÓG
Fekete lobogót lenget a
szél a hivatal homlokzatán.
Az utcán autók suhannak
el, emberek sietnek a dolguk után, fel sem néznek
talán a magasba arra a
fekete vászondarabra, ami
úgy a szívünkbe markol
minden pillanatban, amikor
a tekintetünk odatéved.
Üresnek, gazdátlannak tûnik a fehér Opel is az udvaron, ami több volt hivatali
autónál, amire Õ jobban
vigyázott, mint a sajátjára,
ahol öröm volt mellette ülni,
mert az utas érezte, hogy
biztonságban van. Sõt, jó
helyen van.
Mert mindig, mindenkihez
volt egy kedves szava. Mert
mindig mosolygott, miközben pontos volt és mindig
nyugodt, olyan volt Õ, mint
a régi bölcsek, akik ritkán
szólnak, de olyankor az
Zörgõ Pál kollégánk, barátunk
ember elnémul egy pillanat59 éves korában távozott el közülünk.
ra. Annak a régimódi, kiveszõben lévõ emberfajtának
volt egyik utolsó megtestesítõje, akik a munkájukat becsületbeli ügynek
tekintették, akiknek a család szent és mindenek elõtt való, és akiknek létezése
meghökkenti és önvizsgálatra indítja az oly magabiztos fiatalabb kollégákat.
Mindannyian ismerjük a mesét: az idõ mindent begyógyít, majd belenyugszunk,
mert mindenkinek el kell menni egyszer. Hát nem. Nem tudjuk elfogadni, hogy
ennyi adatott neki, nem tudjuk elfogadni, hogy nem látjuk reggel, amikor mindig
Õ volt az elsõ, és hogy nem Õ köszön el tõlünk késõ délután, merthogy mindig
Õ volt az utolsó is. Nem hisszük el, hiszen látjuk magunk elõtt, ahogy az udvaron
a kocsihoz lép, és elõzékenyen kinyitja az ajtót; halljuk még a hangját, ahogy
mindig elõre köszön, és érezzük a keze szorítását. Mert borzasztóan fáj ez itt
legbelül, és nincsen válasz, hogy miért.
Nincsenek válaszok, csak égbe kiáltott kérdések vannak, néma könnyek és
tétova mozdulatok.
Drága Pali, nagyon hiányzol.
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2013. március 25-i ülése
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelenteket, valamint a televízió nézõit.

Napirendi pontok
1. Dunaharaszti Rendõrõrs beszámolója a 2012. évben végzett
munkájáról
2. Megállapodás a Lakosságorientált Rendõrkapitánysági Koncepció 2013. évre vonatkozó végrehajtásáról
3. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
4. 2013. évi közbeszerzési ütemterv jóváhagyása
5. Szerzõdés hosszabbítás idõs emberek átmeneti elhelyezésének
biztosítására
6. A Területi Gondozási Központ Szakmai Programja és mellékletei
7. Döntés közbeszerzési eljárás eredményérõl
8. Dunaharaszti Város Önkormányzata KMOP-4.6.1-11 kódszámú
„Nevelési intézmények fejlesztése” címû pályázat projekt összes
költség és önerõ rögzítése
9. Dunaharaszti Város Önkormányzata KMOP-4.6.1-11-20120025 azonosító számú, „Dunaharaszti Mese Óvoda fejlesztése
a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos
új épület építésével” címû nyertes pályázathoz kapcsolódó önerõ-támogatás kérelem benyújtása
10. Új iskolai tantermek kialakítása a 2013–2014. évi tanévkezdésre
11. A Dunaharaszti Alapfokú Mûvészeti Iskola zenetermének biztosítása
12. Kiemelten közhasznú alapítványok támogatása
13. Sportjátszótér mûködtetési lehetõségei
14. Beszámoló a folyamatban lévõ peres ügyekrõl
15. DMTK beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról
16. A Pénzügyi Bizottság beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról
17. A Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2012. II. féléves beszámolója
18. Kisduna TV beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról

Beszámoló a két ülés közötti idõszakról
1. Dunaharaszti Város Önkormányzata benyújtotta a Magyar Államkincstár részére a Mese Óvoda Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történõ átvezetés végett. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot, mivel a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az

intézmény megnevezése szerintük hibás, a köznevelési intézmények nevének egyedinek, megkülönböztetésre alkalmasnak kell
lenniük. Elõbbiekre tekintettel a Mese Óvoda megnevezés
Dunaharaszti Mese Óvodára változik, a változások átvezetése az
Alapító Okiratban megtörtént.
2. Mivel a szemétszállításra létrehozott új cég nem 100%-ban önkormányzati tulajdonú, ezért a hulladékszállítás ebben az esetben közbeszerzés köteles.
3. Folyamatosan megtörténik az utak síkosságmentesítése, felkészültünk az esetleges mostani hóesésre is.
4. A dohányzást korlátozó tiltások ellenõrzésére került sor az ÁNTSZ
részérõl a város intézményei és a Polgármesteri Hivatal tekintetében. Mindent rendben találtak.
5. A helyi járatú buszmegálló táblákra is kikerültek a „Dohányozni tilos” matricák.
6. Az Önkormányzat által megrendelt 2 db gépjármû (Dacia Duster
és Opel Astra Sedan) április közepére megérkezik.

A Képviselõ-testület a következõ
határozatokat fogadta el
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képezõ Opel Astra Sedan típusú személygépjármûvet dr.
Szalay László polgármester személyi használatába bocsátja.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képezõ (1 100 000 forintra értékelt) Fiat Ducato mikrobuszt térítésmentesen a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ tulajdonába adja át.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a
Dunaharaszti Rendõrõrs 2012. évi tevékenységérõl szóló beszámolóját.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta a Lakosságorientált
Rendõrkapitánysági
Koncepció
alapján
Dunaharaszti Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság között 2013. április 1-tõl 2014. március 31-ig terjedõ idõszakra megkötendõ Megállapodást. A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta a
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Közép- és Hosszú távú Vagyongazdálkodási Tervét.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete 2013. évre a következõ közbeszerzési ütemtervet állapította meg:
Közbeszerzés
becsült nettó értéke

Közbeszerzési
eljárás típusa

Dunaharaszti, Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény
létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével címû, KMOP-4.6.1-11-2012-0025
jelû pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment kiválasztása

15 000 000 Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli
tárgyalásos

Dunaharaszti Város Önkormányzat takarítása

22 567 032 Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti Duna utca, Homok utca, Csengeri utca,
Vásárhelyi köz, Kiss Ernõ utca, Csendes utca, Havasi utca útépítése

128 300 000 Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Dunaharaszti Duna utca, Homok utca, Csengeri utca, Vásárhelyi köz,
Kiss Ernõ utca, Csendes utca, Havasi utca, Tompa M. utca, Paál L. utca
útépítéséhez kapcsolódó és egyéb csapadékvíz-elvezetési munkák

83 540 000 Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli
tárgyalásos

Dunaharaszti város közútjainak és a csapadékvíz-elvezetés
karbantartása és üzemeltetése

137 700 000 Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Szivárvány Óvoda építése

378 526 276 Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti
kétszakaszos tárgyalásos

Kommunális és szelektív hulladék szállítása

270 000 000 Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti
kétszakaszos tárgyalásos

Közbeszerzés tárgya
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete 2013. évre
szerzõdést köt 3, önmagát ellátni részben nem képes, szociálisan rászoruló személy átmeneti elhelyezésére a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Erõspusztai Szociális Szolgáltató Közhasznú Társasággal. A 3 férõhely fenntartásának éves költsége
bruttó 1 890 000 Ft, mely az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2/d. tábla X/2. sorában biztosítva van.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadta és jóváhagyja a Területi Gondozási Központ Szakmai Programját,
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát és Házirendjét.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Takarítás” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének
a Top Cleaning Kft.-t (1101 Budapest, Albertirsai út 10. 33.
ép.) jelöli meg, nettó 1 875 000 Ft + áfa/hó, azaz összesen
2 381 250 Ft/hó összegben.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes
ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a KMOP-4.6.1-11 kódszámú „Nevelési intézmények fejlesztése” címû felhívásra benyújtott, Dunaharaszti Mese
Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével címû, KMOP-4.6.1-112012-0025 azonosító számú nyertes pályázat megvalósításához
az önkormányzati önrész összegét – az alábbiakban megadott
számszerû összegeknek megfelelõen –, a 2012., 2013. és 2014.
évi költségvetésben elkülöníti abban az esetben is, ha az önerõre vonatkozó hitel felvétele meghiúsul.
– A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
„Dunaharaszti Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével”
– A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2330
Dunaharaszti, Egry József u. 6.
– A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 7759,
7636, 7639
– A pályázati konstrukció száma: KMOP-4.6.1-11
– A projekt összes költsége: 576 154 317 Ft
– A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 210 526 315 Ft
– A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege: 376 154 318 Ft (Ebbõl 10 526 316 Ft az elszámolható költségek alapján számított támogatáson felüli önerõ, 365 628 002 Ft
pedig az ezen felüli, nem elszámolható költségek finanszírozásához kapcsolódó, saját forrásból biztosítandó önrész.)
– A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész forrása: hitel és/vagy saját forrás
– A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 199 999 999 Ft
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete egyetért a
KMOP-4.6.1-11 kódszámú „Dunaharaszti Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével” címû pályázathoz kapcsolódóan az EU
Önerõ Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló
285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet alapján önerõ támogatási kérelem/kérelmek benyújtásával, egyben felhatalmazza a polgármestert az önerõ támogatási kérelmek benyújtására, 10 526 316 Ft
önerõ támogatás igénylése erejéig.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2013. évi költségvetési rendelet általános tartalékkeretének terhére bruttó 15
millió forint keretösszeget biztosít a Hunyadi János Általános Iskolában és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában épület felújítási munkákkal és teremhasználati átszervezéssel elérhetõ 2-2
tanterem kialakítására. Ezen tantermek berendezését a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Szigetszentmiklósi Tankerülete biztosítja.
35/2013. (III. 25.) sz. Kt. határozat
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete 2013. január 1tõl a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
mûködõ Dunaharaszti Alapfokú Mûvészeti Iskola részére az inDunaharaszti Hírek – április

tézményi koncertek, mûvészeti rendezvények szükséges idejére
a József Attila Mûvelõdési Ház (Dunaharaszti, Táncsics M. u. 2.)
nagytermének használatát – a részletek eseti egyeztetése alapján, maximálisan évi 10 alkalomra – biztosítja.
A Képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Használati Szerzõdés részeként az alábbi záradék szerepeljen:
„a Dunaharaszti Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. január 10-én megkötött
„Használati szerzõdés”-hez
A fenti szerzõdés 1. számú mellékletében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére ingyenes használatba átadott ingatlanok és ingatlanrészek adatai között nem szerepelt a
Dunaharaszti Alapfokú Mûvészeti Iskola zeneterme.
Jelen kiegészítõ Záradék értelmében Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2013. január 1-tõl a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában mûködõ Dunaharaszti Alapfokú Mûvészeti Iskola részére az intézményi koncertek, mûvészeti rendezvények szükséges idejére – a
részletek eseti egyeztetése alapján, maximálisan évi 10 alkalomra – biztosítja, ingyenes használatra átadja a Dunaharaszti Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezõ alábbi ingatlant: 2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 2. sz., 3278. hrsz.
alatti József Attila Mûvelõdési Ház nagyterme.
Az érintett ingatlan továbbra is Dunaharaszti Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában marad, annak fenntartója és
mûködtetõje Dunaharaszti Város Önkormányzata. Jelen Záradék
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára vagyonhasználati jogot nem biztosít.”
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2013. március 31.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Peter Cerny
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért” (1083 Budapest, Bókay u. 53., képviseli: dr. Somogyvári Zsolt) nevû, kiemelkedõen közhasznú szervezetet 2013. évben 300.000 forinttal támogatja. A támogatás fedezetét a költségvetés 2/g. tábla, I. Támogatások, 3. sor biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Beszélj Velem
Alapítvány” (1221 Budapest, Alkotmány u. 2., képviseli: dr. Kopp
Miklósné) nevû, kiemelkedõen közhasznú szervezetet 2013. évben 200 000 forinttal támogatja. A támogatás fedezetét a költségvetés 2/g. tábla, I. Támogatások, 3. sor biztosítja. Felhatalmazza
a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete tudomásul veszi, hogy dr. Szalay László polgármester a polgármesteri tartalék keret terhére az Aranycsapat Alapítványt 2013. évben
200 000 Ft-tal támogatja. A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 2/g. tábla, IV. Általános tartalék,
2. sor biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási
megállapodás aláírására.
Felelõs: dr. Szalay László polgármester
Határidõ: 2013. június 30.

Bár határozat nem született, mert a döntés elnapolásra került, pár szót a Sportjátszótér sorsáról
A környéken lakók egy csoportja ugyanis kifogásolja a
gördeszkapálya zajos mûködését, és egyéb panaszokat is megfogalmaztak a létesítményt látogató fiatalok viselkedésével kapcsolatban. Dr. Szalay László felidézte, hogy a közmeghallgatáson
ígéretet tett arra, hogy a testület elé terjeszti ezt a problémakört,
és jelezte, hogy a panaszos lakóknál is járt, hogy személyesen
gyõzõdjön meg a valós helyzetrõl. 5 lehetséges variációt terjesztett végül a testület elé, melyek közül a Kücsön Sándor vezette
Pénzügyi Bizottság a kettes számút támogatta, miszerint a létesítmény megmarad, azzal, a jegyzõ által javasolt kompromiszszummal, miszerint a vasárnapi pihenõnapon zárva tart, a többi
napokon viszont sötétedésig nyitva lesz a pálya. Knapp Tibor kért
szót, jelezte, hogy ezt õ is támogatta, utána viszont beszélgetett
a lakók képviselõjével, Farkas Zsolttal, és kicsit másképp látja immár a helyzetet. Az ötlet jó volt, a kivitelezés nem annyira, ezért
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azt javasolta, hogy halasszák el a döntést, végezzék el a szükséges vizsgálatokat. Elmondta, hogy a hétvégén BMX-esek voltak
kint, az is zajos volt, és az óvodavezetõk pedig azt rótták fel, hogy
a pályát használó gyerekek bejárnak az óvoda udvarára, és ott
rongálnak. Járt Gyálon, ahol ajándékba kapott egy hasonló pályát
a város, de aztán a tiltakozások hatására leszerelték azt. A használók 70%-a nem helyi lakos volt, és megjelent a drog is a környéken. Fényes István megjegyezte, hogy a haraszti pályánál nincsen drog, a városfejlesztési bizottság is a kettes számú javaslatot támogatja, azzal a kiegészítéssel, hogy a pálya Temetõ utca
felõli, illetve az óvoda felõli oldalára telepítsenek tujasort. Hajdú
Zsolt, aki a sportért felelõs bizottságot vezeti, ugyanígy nyilatkozott, hozzátéve, hogy az óvodába az illemhely miatt járnak be a
gyerekek. A pálya nekik készült, használják csak. Õ a vasárnapi
mûködést is támogatta, hiszen a gyerekek akkor érnek rá, de ezt
a bizottság leszavazta. A pályára szükség van, de megfelelõ helyet kell találni neki, olyat, ahol nem zavaró, de azért szem elõtt
van. Drscsákné Kerekes Gabriella is a halasztást javasolta, azzal, hogy a gyerekek között nem tehetünk különbséget aszerint,
ki melyik településrõl érkezett; tolmácsolta sok szülõ kérését, miszerint a pálya maradjon meg. A polgármester leszögezte, hogy
arról nincs vita, hogy zaj van, õ támogatja az áttelepítést, de ahhoz sok pénz kell, amirõl nem hajlandó – nem is tehetné – egyedül dönteni. Pethõ Zoltán azt javasolta, hogy ha halasztanak, úgy
legalább két üléssel késõbbre tegyék a döntést, mert idõ kell az
elõkészítéshez. A testület végül támogatta a döntés elhalasztását.
A folyamatban lévõ peres ügyekrõl szóló beszámolót a Képviselõ-testület elfogadta.
DMTK beszámolóját a 2012. évben végzett munkájáról a
Képviselõ-testület köszönettel elfogadta.
A Pénzügyi Bizottság beszámolója a 2012. évben végzett
munkájáról a Képviselõ-testület elfogadta, úgyszintén a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
2012. II. féléves beszámolóját.

FELHÍVÁS
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Adócsoportja tájékoztatja a
Tisztelt Adózókat, hogy az esetlegesen fizetési nehézségekkel küszködõknek, méltányossági kérelem benyújtása esetén az alábbi fizetési könnyítési lehetõséget biztosítja az Önkormányzat.
Mint minden évben, úgy 2013-ban is február 28-ig mindenki részére postázásra került a I. féléves adóértesítést tartalmazó boríték. A
boríték tartalmazza a 2013. I. félévre szóló helyi adó és gépjármûadó felhívási értesítõt, a befizetéshez felhasználható csekkeket; illetve az elmúlt években felhalmozódott hátralékok részletezését és
a hozzájuk tartozó csekkeket.
Ebben az évben az Adócsoport minden, hátralékkal rendelkezõ
adózó részére (aki március 15. napjáig elõírt fizetési kötelezettségének nem tett eleget), biztosítja a pótlékmentes befizetést az alábbiak szerint:
Az az adózó, aki a részére kiküldött, a nevén fennálló tõketartozását a kiküldött csekkeken vagy banki elektronikus úton 2013. május
31-ig rendezi, és azt az Adócsoport elõtt személyesen (2330
Dunaharaszti, Fõ út 152.) vagy képviselõje útján igazolja, 100%-os
pótlékmentességben részesül. A kedvezmény kizárólag a késedelmi
pótlék összegét érinti.
A pótlékmentesség igénylésének további feltétele:
– a helyszínen kérelem nyomtatvány kitöltése és benyújtása
– gazdálkodó szervezeteknek 10 000 Ft eljárási illeték befizetésének igazolása, (magánszemélyeknek illetékmentes)
Tájékoztatjuk továbbá az adózókat az Adócsoport, hogy 2013. május 31. napja után ez a kedvezmény nem vehetõ igénybe. Az azután fennálló adóhátralékok behajtására – az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján – az Adócsoport végrehajtási eljárást indíthat.
Dunaharaszti, 2013. április 11.

A Képviselõ-testület elfogadta a Kisduna TV beszámolóját a
2012. évben végzett munkájáról.

A magas vérnyomás,
avagy a „csendes gyilkos”
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1948. április 7-én alakult meg, ennek
apropójából világszerte megünneplik az Egészség Világnapját egy adott népegészségügyi jelentõségû témára koncentrálva.
2013-ban a WHO egy globális méretû problémára, a magas vérnyomásra
(hypertónia) hívja fel a figyelmet. E betegség talaján kialakulhat szívinfarktus,
stroke (szélütés) vagy krónikus szívbetegség, melyek a leggyakoribb halálokok között szerepelnek. A kezeletlen hipertónia károsíthatja az artériákat, vesebetegség és súlyos látászavarok alakulhatnak ki.
A magas vérnyomás okai sokszor ismeretlenek, ugyanakkor vannak olyan tényezõk is, melyek nagyban hozzájárulnak a magas értékek tartós fennállásához. A WHO felhívása szerint a magas vérnyomás kialakulásának kockázatait
az alábbi tényezõk által lehet csökkenteni:
– só bevitel csökkentése
– kiegyensúlyozott táplálkozás
– az alkoholfogyasztás mérséklése
– rendszeres fizikai aktivitás
– az egészséges testsúly fenntartása
– dohányzás mellõzése.
Miután az esetek nagy részében a magas vérnyomás tünetmentes marad, fontos a korai felismerés. Még tünetmentesen keresse fel háziorvosát egy vérnyomásmérésre, hogy ne a már kialakult szervi károsodások hívják fel a figyelmét a betegségre!
A világnap fontos célja annak tudatosítása, hogy egészségéért mintegy felerészben mindenki sajátmaga felelõs. A mindennapos tudatos döntések és cselekvések eredményeként az egészséges életmód sikerélményt és önbizalmat
ad, valamint csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát. Mindig több
apró lépésben történjen a változtatás (pl. sófogyasztás mérséklése, lift helyett
lépcsõzés stb.) majd ezek fokozatosan szokássá formálódnak.
A kockázati tényezõk kiküszöbölésével csökkenthetõ a magas vérnyomás kialakulásának esélye, odafigyeléssel, illetve rendszeres egészségügyi ellenõrzéssel sokat tehetünk egészségünk megõrzése érdekében!
PMKH Ráckevei Járási Hivatala
Járási Népegészségügyi Intézete
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Hatalmas pofonok és gyõzelmek

Tüske Kupa 3!
Március 16-én az elsõ félév legnagyobb volumenû ketrecharcgálát rendezett a Hungarian Pitbull Fighters és
az Országos MMA Szövetség. Juhász
Sándor a szövetség elnöke és Kovács
Szabolcs a Pitbullok vezetõje óriási gálát hozott tetõ alá. Moldáviából, Romániából, és Horvátországból jöttek a külföldi Fighterek, a hazai klubok közül a
házigazda Debrecen, Pécs, Szigethalom, Nyíregyháza, Budapest, és Dunaharaszti kerecharcosai mérkõztek meg
egymással. A Dunaharasztiak gyönyörû gyõzelmeket hoztak!
– Felföldi Szabolcs: a hegylakó becenévre hallgató Profi MMA Világbajnok,
többszörös Kempo Világbajnok az elsõ
fõmérkõzésen egy hátsó csapottal eltalálta a Horvát Dario Krozsevicet,
majd ezután egy karfeszítéssel feladásra kényszerítette.
– Szombat Patrik: a profi -76 kg-os nyolcas tornájában elõször a Román Budeci Maximot, majd a döntõben Furkó Lászlót mattolta gillotin
fojtással. Patrik ezzel a profi nyolcas torna gyõztese lett.
– Topánka Szilárd tanítványunk a debreceni Béci Ferencet kényszerítette karfeszítéssel feladásra.
– Sós Tibor a Horvát Mikka Knezevicet ütötte ki, majd hátsó fojtással
oldotta meg a horvátot.
– Bozsányi Andor pontozással extra menetben 2x5 percben + 3 perc
hosszabbításban verte a nyíregyházi Fúró Richárdot.
Összegezve 5-bõl 5 gyõzelem, és négybõl idõ elõtt.
Gratulálunk!
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei
EMUN Konferencia Észtországban
(2013. 03. 01–03.)

A Baktay Ervin Gimnázium elsõ alkalommal vett
részt az UNESCO szervezésében zajló EMUN diákkonferencián. Erre idén az észt fõvárostól,
Tallinntól csupán néhány km-re fekvõ Viimsi városában került sor. A résztvevõ országok – Bulgária, Finnország, Lettország és Magyarország –
egy másik ország képzeletbeli képviselõi voltak.
Magyarországról két csoport is képviseltette magát. Az elsõ csoport a kisvárdai Bessenyei György
Gimnáziumból érkezett, õk az Egyesült Királyságot képviselték. A második csoportot a
dunaharaszti Baktay Ervin Gimnázium küldte.
Bozóki Gergõ és Gábor Csaba 12. b osztályos tanulók Venezuela képviselõiként vettünk részt a
konferencián. A csoportok három aktuális témát –
lefegyverzés, fenntartható fejlõdés és internet,
mint emberi jog – vitattak meg. A program célja
egy olyan beadvány elkészítése volt, amelyben
összefoglaljuk, az új – az államok képviselõi által
javasolt – irányelveket, kötelezettségeket, jogokat
a témákhoz kapcsolódóan.
Már egy héttel az utazás elõtt elkezdõdött számunkra a munka, ugyanis rengeteg feladatot elõre el kellett készítenünk. Többek között egy önéletrajzot kellett írni az általunk kiválasztott venezuelai képviselõrõl, akinek a „bõrébe bújtunk”.
Elõre kidolgoztuk a saját beadványunkat is az
„internetelérés, mint emberi jog” témában. Emellett még felkészültünk a nyitóbeszédünkre, melyben röviden összefoglaltuk a beadvány fõbb pontjait, és érveltünk a benne foglaltak mellett. A hoszszú felkészülés után már csak a helyszínen történõ gyûlések, és persze az utazás volt hátra.
Március elsején, pénteken hajnalban indultunk útnak. Délelõtt megérkeztünk Frankfurtba, ahol a
több órás várakozást kihasználva utoljára átolvastuk az általunk készített anyagokat. Délután tovább repültünk, és öt órakor meg is érkeztünk
Tallinnba. A reptéren Aliine, a program egyik fõszervezõje várt ránk, aki elkísért minket Észtország egyik legszebb, legmodernebb iskolájába.
Ez az iskola szolgált a hétvégi programok helyszínéül és szállásunkként is. Esti programként az
iskola diákjai a Fame címû musicalt adták elõ. Késõbb mindenki elkészítette a saját nemzeti ételeit, ezeket mindenki meg is kóstolhatta. Már este
megkezdõdtek a „tárgyalások” a többi országgal,
mindenki megpróbálta beszerezni a számára
szükséges erõforrásokat – étel, víz, energia, katonai és politikai befolyás – a többi nemzettõl a
képviselt országunk gazdasági helyzetének javítása céljából, eközben már kerestük a beadványunk támogatóit, és szövetségeseinket is. Az
egyezkedések egészen éjfélig tartottak.
A második napon a reggeli után összeült a közgyûlés. A rövid ismertetõ után a delegációk elvonultak, hogy csoportonként kidolgozzák a közös
beadványokat. Hosszas viták után, estére elkészültek a javaslatok. Számunkra sikeresen zárult
a nap, ugyanis az általunk kigondolt legtöbb javaslat bekerült a határozatba! Az esti órákban már
szabad programjaink voltak. Elõször megnéztük
Az utolsó skót király címû filmet, utána késõ estig
uszodában töltöttük az idõt. Így még jobban megismerhettük a többi diákot.
Utolsó nap szintén összeült a közgyûlés. Ekkor a
már elfogadott határozatokat vitattuk meg. Hoszszas egyezkedések után a gyûlés végéhez közeledve, váratlan fordulat történt: a közgyûlés elnökét, Uku Talmart „elrabolta Batman”! A közgyûlés
gyors döntést hozott, és megmentettük elnökünk
életét. Az ebéd után már csak a díjátadó volt hátra, ahol USA, Görögország, illetve Tuvalu képviselõi kaptak díjakat. Elbúcsúztunk új barátainktól,
és hamarosan nekivágtunk a hosszú útnak. Hajnalban fáradtan ugyan, de élményekkel gazdagodva értünk haza.
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Ezúton is szeretném megköszönni Nagy-Gyõr
Dalma tanárnõnek, hogy megszervezte a programon való részvételünket és az iskolavezetésének, illetve a Pro Alma Mater Alapítványnak hogy
utazásunkat anyagilag is támogatta.

saját magunk készíthettük el a késõbb komoly
szerephez jutó érméket. És persze volt játék, sok
játék görög, olasz és lengyel barátainkkal. Görög

Gábor Csaba
Baktay Ervin Gimnázium
12. b osztályos tanuló

Baktaysok Athénban
a görög király nyomában

(Comenius projekttalálkozó, harmadik felvonás)

Görögország, Athén, a csodák és meglepetések
földje. Ahogyan 1833-ban az újonnan függetlenné vált Görögország elsõ királya, Ottó, úgy mi is
Münchenbõl érkeztünk (pontosabban Münchenen keresztül) Athénba tíz diákunkkal március 3án késõ éjszaka. Csapatunkat Bucskó Marianna
mint projektvezetõ irányította, a mûvészeti részt
Szilvási Gabriella koordinálta, jómagam a diákok
történelmi ismereteit gyarapítottam.
Nagy izgalom és várakozás volt bennünk, hiszen három ország diákjaival
készültünk
folytatni a tavaly Szicíliában és Lengyelországban
elkezdett
Comeniusos projektet
a görög fõvárosban.
Tehát az „Egy Pénzérme Utazásai Európában – Dráma, Játék,
Történelem” program
újabb felvonása állt
elõttünk… És volt dráma, hiszen jártunk
Epidauroszban, a csodálatos ókori színháznál és
láttuk Athénban Herodes Atticus Odeionját. Volt
történelem, hiszen az elsõ naptól kezdve, ahogy
a várost jártuk, az Akropolisz, mint a vágy titokzatos tárgya tûnt fel elõttünk, s mutatta egyik, majd
másik oldalát, láthattuk alkonyatkor és éjszakai
fényárban úszva, csak egyetlen állapotában
nem… de errõl majd késõbb. Láttuk a fenséges
mükénéi várat, a magyar mérnökök által tervezett
Korinthoszi csatornát, állhattunk a Sounionfoknál, Poszeidon templomától lenézve a végtelen tengerre. Volt tehát történelem is. A pénzérme
pedig, amelynek európai utazását kísérjük, ott
született meg a kezeink között, amikor a laurioni
bánya környezetvédelmi látogatóközpontjában

vendéglátóinknak sok szép élményt köszönhetünk, megmutatták nekünk Athén zegzugos utcáit és a négymilliós világváros különbözõ arcait.
Meleg fogadtatásban részesültünk és mindvégig
érezhettük törõdésüket. A búcsúest, a „vásár” nagyon jól sikerült. A házigazdák drámabemutatója
után minden nemzet csapat egy kis saját országára jellemzõ kínálattal jelentkezett, s ezeket a
tárgyakat,
apróságokat,
édességeket
a
Laurionban gyártott pénzekért meg lehetett vásárolni, alkudozni lehetett rájuk. Jó hangulatban és
kollektív elérzékenyüléssel zárult az utolsó este.
Még az sem keserített el bennünket, hogy az Akropolisz, ez a kora ellenére oly „kívánatos szépasszony” látni ugyan engedte magát a messzi távolból, de kapuit nem nyitotta meg nekünk. Mert
bizony ha valamit, akkor a sztrájkot nagyon komolyan veszik görög földön. Ekkor azonban mi is
megtanultuk, hogy Görögország nem csak a csodák, hanem a meglepetések földje is.

A pénzérme pedig folytatja utazását Európában,
és májusban itt, Dunaharasztin lesz dráma, játék
és történelem.
Tolnai Zoltán

Élõ történelemóra a Baktayban
Gimnáziumunkban több olyan diák is tanul, akik
különbözõ hagyományõrzõ körök tagjaiként egyegy korszak lelkes és értõ ismerõi.

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

Dunaharaszti Hírek – április

Közülük néhányan a Hunyadi János Általános Iskola 4. b osztályának tanulóival közösen emlékeztek meg nemzeti ünnepünkrõl.
Hagyományõrzõ honvédeink korhû egyenruhában vitték át a meghívót a lelkes negyedi-

keseknek, akik aztán Sinkó László vezetésével március 13-án délelõtt ellátogattak iskolánkba.
Bemelegítésként megnézhették különbözõ korszakok fegyvereit, harci eszközeit, beöltözhettek
római katonának, középkori íjásznak, honvédnek,
majd megoldottak egy, a márciusi forradalom és
a szabadságharc történetéhez kapcsolódó feladatlapot.
Ezután következett a program igazán izgalmas
és érdekes része: Nádasi Máté 11. a, Freyberger
László és Firnigl Ádám 12. b és Firnigl Ákos 9. b
osztályos tanulók bemutatták a honvédek felszerelését, használati eszközeit, beszéltek a katonák
életérõl, a fegyverekrõl, harci technikákról. A gyerekek közelrõl megnézhették, felpróbálhatták a ruhákat.
Az események dokumentálása Helméczy Károly

11. a osztályos tanuló munkáját dicséri, a közös
éneklésben és a szervezésben Heil Adrienn és
Szanyi Adrienn segített a 11. c osztályból.
Faar Erika

A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Hunyadis kisdiák
a London Bridge angolnyelvi
levelezõs verseny
országos döntõjében!
A TITOK Oktatásszervezõ Bt. szervezésében
angolnyelvi levelezõ versenyt hirdettek ebben a
tanévben. Iskolánkból az 5-6. évfolyamról 6 tanuló, a 7. évfolyamról 5 fõ, és a 8. évfolyamról
4 fõ vett részt a házi fordulón. Azok a tanulók
akik legalább 66%-ot értek el a házi versenyen
bejutottak a 2. fordulóba. 9 tanuló érte el ezt a
szintet.
A tanulók a következõk:
5. évf.: Bakos Rita
6. évf.: Kreisz Dorka, Horváth Petra, Boda Eszter,
Németh Laura
7. évf.: Tuboly Alexandra, Kreisz Brúnó, Varga
Alexandra
8. évf.: Szilágyi Kata
A verseny 2. fordulójában 316 általános iskola 855
ötödik, 807 hatodik, 668 hetedik és 580 nyolcadik
osztályos tanulója mérkõzött meg. Az 5. osztályosok 24–30 pontig, a hatodik, hetedik és nyolcadik
osztályosok egyaránt 25–30 pontig juthattak döntõbe.
Nagy örömünkre BAKOS RITA 5. b osztályos tanulónk 26 ponttal jutott a döntõbe,és képviseli iskolánkat az országos döntõn májusban. Az ötödikes döntõn 77 iskola, 132 tanulója mérettetik
meg egymással. Rita 4. osztályban szakkör formájában ismerkedett meg az angol nyelvvel, majd
5. osztályban második nyelvként felvette az angol
nyelvet heti két órában.
Minden résztvevõ tanulónak szívbõl gratulálunk
és Ritának pedig további jó felkészülést kívánunk!
Fogarasiné Markstein Beáta
angol tanár

Ilyen még nem volt!
A Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny
a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) által megrendezett országos
matematikaverseny. Indulói a magyarországi és a
határon túli magyarul beszélõ 3–8. osztályos tanulók lehetnek. A verseny két fordulóból áll: egy
megyei/körzeti részbõl, és egy országos döntõbõl,
amelyet általában Kecskeméten rendeznek meg,
de volt már Székesfehérváron és Veszprémben
is. A szervezõk célja a matematika népszerûsítése. Továbbá azt is fontosnak tartják, hogy a verseny – ha csak egy kicsit is –, de a matematika
ünnepe legyen, a versenyzõk örömmel oldják
meg a feladatokat.
A feladatok évfolyamonként általában mások, de
egyezés néhány helyen lehetséges, ám ettõl
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még minden feladatot évfolyamonként
külön
értékelnek.
Amennyiben két versenyzõ pontszáma
egyenlõ, az ér el
jobb helyezést, akinek kevesebb a hibás megoldása. Ha
ez is egyenlõ, a feladatokat a helyes
megoldások száma
alapján sorba rendezik, úgy, hogy a legtöbb jó megoldással
rendelkezõ 1 pontot ér, a következõ 2 pontot, ...
(prioritás), összeadják az egyformán álló versenyzõk jól megválaszolt feladatainak prioritását, és akinek ez több, az éri el a jobb helyezést.
Amennyiben ez is egyenlõ, a versenyzõk helyezése azonos lesz.
A körzetek Magyarország megyéin kívül a következõk: Budapest I.–VI. körzet, Arad, BeszterceNaszód, Bihar, Brassó, Hargita, Kárpátalja, KeletSzlovákia, Kolozs, Kovászna, Közép-Szlovákia,
Máramaros, Maros, Nyugat-Szlovákia, Szatmár,
Temes, Vajdaság. Pest megyét pedig Észak-Pest
és Dél-Pest körzetekre bontották.
A dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola diákjai minden tanévben indulnak a Zrínyi Ilona Országos Matematikai Verseny elsõ fordulóján: a
megyei (Dél-Pest körzet) megmérettetésen. Így
tettük ezt idén is, és még a tavalyi eredményünket is túlszárnyaltuk!
A 3. évfolyamon 367-en indultak. A hunyadis Bácsi Dániel 3. c osztályos diákunk 47. helyezést
ért el. Ez az eredmény szenzációs az indulók számának arányában. Felkészítõje: Fábryné Tádics
Mária tanító néni volt.
Jöjjön a 4. évfolyam! 338 tanuló vett részt ebben
a korosztályban a versenyen. Török Lilla 3. helyezett lett, így bejutott az országos döntõbe.
Csapi Zsófia 23. helyezést ért el, Domán Alex
pedig 39. lett. Mindhármukat Tóth Ilona tanító
néni készítette fel. A negyedik osztályosok olyan
jól szerepeltek az induló 50 iskola közül, hogy
összesítésben 2. helyezettek lettek. No, ilyen
még nem volt iskolánk történetében. Gratulálunk!
A hatodik évfolyamon 245-en végezték el a versenyfeladatokat. Csapi Zsolt 18. lett, Ferancz
Norbert pedig 25. helyet szerzett. Mindkettõjüket Zrínyi Rozália tanárkollégám készítette
fel.
A hetedikes 200 versenyzõ közül Wágner Tamás
108. lett, Ficsór Réka a nyolcadikos korcsoportban 158 tanuló közül a 66. helyet érte el.
A Hunyadi János Általános Iskola valamennyi tanulója és tanára nevében gratulálok a kimagasló
eredményekhez!

„Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem éred
el a célokat, hanem, ha nincsenek céljaid.”
(Benjamin Elijah Mays)

Elértük céljainkat, gyõztünk!
Iskolánkban idén tavasszal megmérettetésekre,
versenyekre került sor német és angol nyelvbõl
egyaránt. Megrendeztük a házi szavalóversenyünket angol nyelvbõl, továbbjutóink a szigetszentmiklósi vers- és prózamondó versenyen folytatják a próbatételek leküzdését.
Ezt a programunkat a kistérségi nemzetiségi német szavalóverseny követte. A versmondásban
45 diák mérte össze a tudását, akik közül Kenéz Antónia 6. b osztályos tanuló és Ficsór Réka 8. c osztályos tanuló továbbjutott a megyei
fordulóba. Felkészítõ tanáraik: Lénártné Németh Mónika, Pálné Wessenhoffer Ágnes voltak. A megyei fordulóra Pilisszentivánon kerül
sor, ahol az országos versenybe való bejutás
lesz a tét.
2012. március 13-án került sor a körzeti német
nemzetiségi versenyre, melyen 4 iskolából 6 csapat, összesen 24 diák indult. A négyfõs csapatok
mind írásban mind szóban bizonyíthatták német
tudásukat.
Megtisztelõ volt számunkra, hogy Wágner László a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke eljött, részt vett a szóbeli és az írásbeli vizsgán zsûritagként és támogatta a verseny megrendezését.
Köszönjük!

A vándorkupát a Hunyadi János Általános Iskola diákjai nyerték el: Decsov Dóra 8. b, Horváth Kincsõ 8. b, Ficsór Réka 8. c, és Brünner
Bianka 8. c osztályos tanuló. A nyertes csapat
felkészítõ tanárai: Versánszki Anna, Nusa néni, és Pálné Wessenhoffer Ágnes voltak.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden
kollégámnak, akik a versenyek lebonyolításában
segítettek, illetve részt vettek a versenyzõk felkészítésében.
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
Nyílt napok a Kõrösiben
Az elõzõ évekhez hasonlóan márciusban ismét
meghirdettük alsós diákjaink szülei számára
nyílt hetünket. A látogatható órákat és az azokat tartó kollégák nevét a honlapra is feltettük.
Nagy örömmel láttuk, hogy a rohanó világban
a sok egyéb fontos elintéznivaló mellett nagyon
sok szülõ kihasználta a lehetõséget és eljött,
hogy egy pár órára jobban is részese legyen iskolai mindennapjainknak, képet kapjon az itt folyó szakmai munkáról és nevelési tevékenységrõl. Mindenhol sok volt az érdeklõdõ szülõ, de
voltak olyan osztályok, ahol annyian jöttek el
megnézni gyermeküket, hogy alig tudtuk õket
elhelyezni a teremben.
Köszönjük az érdeklõdõ szülõknek, hogy figyelemmel kísérik iskolai munkánkat és gyermekük
fejlõdését. Jövõre ismét várjuk õket.

Egyházi tájékoztató
Március 12-én este a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában egyházi tájékoztató fórum került megszervezésre, melyre meghívtuk leendõ
elsõ és ötödik osztályos diákjaink szüleit. Az
evangélikus, a katolikus, a református egyház,
valamint a Hit gyülekezetének képviselõi tájékoztatták az érdeklõdõ szülõket a 2013 õszétõl
az iskolai erkölcstanoktatás helyett választható
hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos tudnivalókról. Végezetül intézményünk képviselõje
is ismertette az erre vonatkozó elképzeléseket.
Hasznos ismeretekkel gazdagodva térhettünk
mindannyian haza.
Weinber Róbertné
igazgatóhelyettes

Foci

Március végén eleget tettünk a dunavarsányi
Árpád Fejedelem Általános Iskola szíves meghívásának és részt vettünk az általuk szervezett Árpád Teremlabdarúgó Kupán.
Szerencsére nem szabadtérre szervezték, mert
hideg, esõs reggelen indultunk útnak. Az iskolába érkezve már nagy nyüzsgést tapasztaltunk
és a sorsolást követõen indultak a fiúk melegíteni, mert õk játszották az elsõ mérkõzést Tököl csapata ellen.
A meccsek 2 csoportban zajlottak, mi a 2. helyen jutottunk az elõdöntõbe, ahol földinkkel, a
hunyadis csapattal mérkõztünk meg a döntõbe
jutásért.
Csapatunk végül a kiváló 3. helyen végzett egy
igen erõs mezõnyben. Sajnos sérülés miatt
csere nélkül játszottak a fiúk végig kulturált magatartást tanúsítva a meccsek alatt (ami nem
mondható el a legtöbb csapatról). Azt is sajnálattal tapasztaltuk, hogy sokan igen nagyvonalúan kezelik a korcsoportok által szigorúan
maghatározott születési éveket!
Mindezek ellenére nagyon jól éreztük magun-
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kat és büszkén viselték a fiúk az érmet a nyakukban!
Csapattagok: Egyed Róbert, Hujder Zsolt,
Svéger Ádám, Szabó Zoltán, Meyer Péter,
Hutvágner Gergely (kapus).
Sier Tamásné

Matek – logi városi találkozó
a Kõrösiben
Hagyományainkhoz híven az idén is megrendeztük a városi Matek - logi találkozót március
19-én. Meghívtuk a város általános iskoláiból
az 5. és. 6. osztályos tanulókat egy kis agytornára. Hat fõs csapatokban versenyeztek a diákok. Olyan logikai feladatokat oldottak meg,
amelyeket a három iskola küldött egymásnak.
Minden csapat a másik iskola által összeállított
fejtörõt kapta. Nagyon jó, logikus megoldások
születtek, világos magyarázatokat adtak a diákok. A hangulat nagyon jó volt. A résztvevõk jól
érezték magukat, mindenki gyõzelemmel és
apró ajándékkal távozott, aminek nagyon örültek.
Jövõre is szeretettel várjuk a gondolkodni vágyó, matematikus palántákat.

mozdulatokat, a testtartást, „becsempésztek”
nehezebb elemeket. A „B” osztályosok is szívesen szerepeltek, mert aki valamilyen táncoktatásra, vagy ritmikus gimnasztikára jár, mozgása harmonikus, rendezett. A külön órán tanult
elemeket is beilleszthették a bemutatandó gyakorlatba.
83 rendkívül fegyelmezett, ügyes 1-8. osztályos
lány és fiú vett részt a versenyen.
Gratulálok a helyezetteknek! Nyertes volt mindenki, aki ezen a két délutánon velünk tartott!
Köszönöm kollégáimnak a segítséget, a szülõknek a drukkolást!
Kovácsné Tarr Kornélia
testnevelõ

Lugmayer Györgyné
és Bordásné Nyáry Nikolett
szervezõ tanárok

ERDEI ISKOLA TATÁN
Izgalommal vártuk az idei erdei tábort és nem
feltétlenül azért, mert 4 napot távol tölthetünk
szülõktõl, iskolától, tanároktól. Óránként néztem az idõjárás jelentést, de nem sok jót ígértek a Húsvét utáni hétre. Sõt! Esõt, hideget és
egy kis esõt. Sok meleg holmival, vízálló cipõkkel és hálózsákkal felszerelkezve szálltunk fel
a buszra. Kellemes meglepetés várt a szobákban, a radiátorok ontották a meleget. Gyors pakolás után kimentünk felmérni a terepet, majd
focival, kosarazással felavattuk a sportpályákat.
A programok változatosak voltak: részt vettünk
íjászkodáson, vízminõség vizsgálaton, sütöttünk kürtõs kalácsot (ettünk már jobbat is, de
miénk volt), megismerhettük kicsit a hüllõk és
kétéltûek világát.
Körbejártuk szinte az egész Tatai-tavat és a túloldalon a Felner Jakab kilátó majd 200 lépcsõfokát is megjártuk, ahonnan káprázatos kilátást
nyílt egész Tatára és környékére.
Kézmûves foglalkozás keretében korongozhattak a gyerekek, mindenki hazavihette az általa
készített agyagedényt emlékbe, ajándékba.
A kötelezõn kívül programot szerveztem, többek közt számháborúztunk, sokat sportoltunk,
vetélkedõn csaptak össze a fiúk a lányokkal. Az
osztály nagy sajnálatára biológia és osztályfõnöki órák is voltak, hogy ne maradjanak el a
tananyaggal.
Végül az elõjelek és a körülmények ellenére jó
hangulatban és gyorsan telt el ez a pár nap,
biztos vagyok benne, hogy feledhetetlen pillanatokat õriznek meg a gyerekek.
Sier Tamásné
osztályfõnök

Iskolai tornaverseny
Márciusban rendszerint megrendezzük a házi
tornaversenyt. Így került sor március 12-én a
felsõsök, 13-án az alsósok megmérettetésére.
A gyerekek nagy szorgalommal készültek. Öszszeállították a talajgyakorlatokat, finomították a

Klub napközis Ki mit tud?
Idén is megrendezésre került a Klubnapközi
keretében az immár hagyományosnak tekinthetõ Ki mit tud? vetélkedõ. A paletta most is
nagyon színes volt. Elsõtõl negyedik évfolyamig minden osztályból sokan jelentkeztek a
megmérettetésre. Közel 50 gyerek nevezett be
a versenyre.
Volt, aki egyedül és voltak, akik kisebb-nagyobb csoportban léptek fel. A versenyszámok között szerepelt tánc, ének, vers, mesemondás. Hallhattunk tudományos elõadást,
fuvolaszólót és focistáink is bemutatták tudásukat. Még egy viccmondónk is akadt. A táncbemutatók igen változatosak voltak, mivel a
mûfajon belül több kategóriában is indultak a
gyerekek. Volt néptáncosunk, balerinánk,
RSG-sünk, felléptek 2, 3, sõt 13 fõs tánccsoportok is, akik különféle modern táncokat adtak elõ.
A versenyen minden gyerek nagyon jól szerepelt, látszott, hogy sokat készültek a produkciók bemutatására. A zsûrinek nem volt könnyû
dolga, néhány helyen holtverseny alakult ki. Értékeléskor két csoportra osztották a tanulókat.
Az elsõ csoportban az elsõ és második évfolyamosokat díjazták, a másodikban pedig a harmadik, negyedik évfolyamosokat.
Természetesen idén is kapott minden résztvevõ oklevelet a szerepléséért és az ajándék sem
maradt el.
Elsõ kategória díjazottjai:
1. helyezett: Ulvecki Nóra 1. a – vers
Pataki Lilla 2. b – tánc
Ének az esõben 2. b – tánc
2. helyezett: Ulveczki Nóra 1. a – balett
3. helyezett: Csõsz Nóra 2. a – néptánc
4. helyezett: Molnár Emese 1. b – vers
Második kategória díjazottjai:
1. helyezett: Kása Dóri 4. a – fuvola
2. helyezett: Hõbenreich Cintia 3. a – tánc
Kovács Eszter 3. a – tánc
Schmidt Lili 3. a – tánc
Kiss Ginó 4. b – tánc
Laufer Ádám 1. c – tánc
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3. helyezett: Rónai Lili 4. a – tánc
4. helyezett: Gelányi Nóra 4. b – ének

Hazai kínálat a Vitamináruházban

Gratulálunk a díjazottaknak és a többi fellépõnek is! Nagyszerû elõadásokat láttunk!
Mester Veronika
napközis tanítónõ

Lássuk a Medvét!

Az idén második alkalommal vettünk részt a Medve Szabadtéri Matekversenyen. Ez egy csapatverseny, mely a Gellért-hegy déli oldalán a Citadella alatt zajlik. Ezen a napon a hegyoldalt 1500
csemete (nem facsemete) népesítette be. Térkép
segítségével tájékozódtak a gyerekek és jutottak
el a különbözõ állomáspontokra. A helyes feladatokkal a csapatok az ún. fõfeladatokat tartalmazó
útvonalon haladtak elõre, míg a hibás válaszok
esetén kisebb-nagyobb kitérõket (mellékfeladat)
kellett tenniük. A versenyzõk feladata a helyes
úton minél messzebb jutni, minél kevesebb idõ
alatt.
Azért szeretjük ezt a versenyt, mert a kevésbé
kiemelkedõ képességû gyerekek is örömüket
lelik a feladatok megoldásában, játszva tanulnak.
Iskolánkból 19 csapattal vettünk részt, többségében 5. és 6. osztályosokkal. Az idõjárás kedvezett
nekünk, így az agytekervényeket egy kellemes tavaszi séta közben tették próbára a vállalkozó szellemû tanulóink.
A résztvevõ csapatok nagyon szépen teljesítettek, egy igen erõs középmezõnyben végeztek,
a közel 500 csapat közül.
Mind az 57 versenyzõ és kísérõik nagyon jól
érezték magukat, már türelmetlenül várjuk a következõ Medvét.
Bordásné Nyáry Nikolett,
Nagy Ágnes, Lugmayer Györgyné
szervezõk

Alsósaink sikerei
a térségi versenyeken
Az idei tavaszt is számtalan vetélkedõ tette még
színesebbé. A kistérségi, ill. területi megmérettetéshez a házi versenyeken át vezetett az út. Tanulóink most is lelkesen küzdöttek egymással:
matematikából (1–4. évf.) 87, szövegértésbõl
(1–4. évf.) 99, nyelvtan, helyesírásból (3-4. évf.)
40 diák mérte össze tudását. A legjobbak képviselhették iskolánkat a területi versenyeken.
A Kardos István Általános Iskolában rendezett
területi Nyelvtan – helyesírás versenyen a 2. évfolyamon Oláh Eszter 1., Balogh Orsolya 3.,
csapatuk pedig a 2. helyezést érte el. Pálfi Kincsõ 4. osztályos tanuló szintén 2. helyezett lett.
A „Barátunk a könyv” vetélkedõn a 2. évfolyam
csapata az 5., a 3.-osok a 6., a 4.-esek a 4. helyet szerezték meg. A rajzpályázaton a zsûri Lakatos Laura mûvét 3. hellyel jutalmazta.
A megyei Zrínyi Ilona Matematika Versenyen
Bege Máté a 13. helyen végzett.
Gratulálunk a kiváló eredményekhez, további
sok sikert kívánunk.
Bordi Zsoltné
munkaközösség vezetõ
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Sok vásárlótársunknak vált örömére, hogy tavaly újra nyitotta kapuit a korábbi Zöldségáruház. Érdeklõdve vártuk, milyen lesz a folytatás. Elõször csak kíváncsiságként, ezt követõen
pedig már a kedvezõ tapasztalatok nyomán váltunk egyre gyakoribb vásárlóvá a Némedi úti
Vitamináruházban.
Tovább nõtt a bizalmunk, amikor a pult mögött is ismerõs arcokat vettünk észre. Így kértük
meg Vas Zoltán üzletvezetõt, aki Lefkovits Jenõ tulajdonos társaságában kalauzol minket az
áruházban. Tartson velünk a kedves olvasó egy rövid, kedvcsináló sétára!
Mindjárt megérkezés után a feljárón, a bejárat mellett találkozunk a városunkban még szokatlannak számító tejautomatával. Itt az elõre kiszámolt pénz bedobásával az összegnek megfelelõ mennyiségû, kedvezõ árú házi tejet nyerhetünk ki a „fémtehénbõl”. Megtudjuk, hogy aki
nem hozott magával edényt, a tejtermék pultnál literes, tiszta mûanyag palackot vásárolhat.
Belépve az áruházba impozáns kép tárul elénk. Belátni az egész bevásárló teret. A középen elhelyezett hatalmas zöldség- és gyümölcskínálatot körbeölelik a különbözõ elárusító pultok. A régi áruházhoz képest jó néhány újdonságot fedezhetünk fel. Elsõként a kenyér és péksütemény árusítóhely található a bejárattal szemben. Mellette teljesen új színfolt a gazdagon megrakott tejtermék és sajtos pult. A kiváló minõségû házi tejföl és tehéntúró mellett
juhtúró és juhsajtok is megtalálhatók a hidegtálak és egyéb finomságok
mellett. A mediterrán ízek kedvelõinek íncsiklandó látvány az olívabogyók sokfélesége, de sajtok széles választékával is találkozhatunk itt.
Leskovits Jenõ felhívja a figyelmet arra, ha valaki egy-egy sajtfajtát nem ismer, kóstolót kap.
Kipróbáljuk, s máris érkezik a „katona” a szolgálatkész elárusító hölgytõl. Nehéz is ellenállni
a finomabbnál finomabb falatoknak, melyek csábítását csak fokozza a sajtok mögött kirakott,
magát kínáló minõségi borospalackok látványa. Bizony, itt fokozottan figyelembe kell venni a
régi jó tanácsot, hogy aki nem akar túlköltekezni, az éhesen ne induljon bevásárolni!
A korábban mûködõ áruházban nem volt húsárusítás. Most
gusztusos termékeket kínáló felvágottas és csemegepult várja a vásárlókat. Itt is hazai árut kaphatunk: a Pick termékek
mellett megjelennek a házi készítésû kenõmájasok, hurkák,
kolbászok, szalámik. A reneszánszát élõ mangalicaáruk mellett lókolbász is kapható. Különbözõ füstölt termékek, szalonnák, szárazáruk várnak az ínyencekre. Természetesen a mindennap keresett felvágottak is
nagy választékban kaphatók, szintén jó minõségû, ellenõrzött gyártóktól.
A közvetlen szomszédságban ízlésesen kirakott húsféleségek között válogathatunk. A szokványos sertés- és marhahúsok mellett füstölt áruk, valamint különbözõ baromfihúsok jelentik a kínálatot. A csirke és pulyka mellett rendszeresen kapható kacsahús is. A beszerzés itt
is a környékbeli termelõktõl és vágóhidakról, rendszeres beszállítóktól történik. A húsos falatok kedvelõinek jó hírrel szolgál Vas Zoltán üzletvezetõ: hamarosan pecsenyesütõ is nyit a
parkoló melletti faházban. A klasszikus lacikonyha mellett majd egytálételek is kaphatók, valamint az idõjárás kellemesebbre fordultával fagyival is várják a vásárlókat.
Elhagyva a húsos pultot, az illatos gyümölcsök és zöldségek színpompás látványa hívogatja a
kedves vevõt. Az egymás mellé kirakott árukra jellemzõ, hogy egy termékbõl több fajta is megtalálható. Így többféle burgonyából lehet válogatni, a fehér sör és jégcsap retek mellett jól mutatnak piros testvéreik. A hagyományos mellett koktélparadicsom, a paprikából édes, erõs, kápia
és pritamin kapható. Mindig friss a zöldség, a sárga- és fehérrépából, zellerbõl többféle, fiatal,
leveles is beszerezhetõ. Lila és fehér káposzta, kelkáposzta, karfiol kiváló minõségben, frissen
kínálja magát. A tavaszi és nyári idõszakokban idényjellegû áruk nagyobb mennyiségben kaphatók; ekkor a választékot a termékenkénti sokféleség jelenti, de most, a téli idõszak végén is
sok fajta alma kapható, és rendszerint többféle narancs is választható a déligyümölcsök színes
palettájából. Meg kell említeni, hogy a déligyümölcs-beszerzését az áruház egyik tulajdonosa
végzi, így az olasz, spanyol és görög termelõktõl egyenesen a boltba történik a szállítás, kikerülve ezzel a nagykereskedelmi raktározás okozta minõségromlást. Újdonságnak számít, hogy a
kirakott gyümölcsöket ízléses tálakon kínált kóstolóval lehet ellenõrizni. Egyéb különlegességeket is találhatnak az igényesebb vásárlók: karácsony táján cseresznye volt kapható, most tél végén dinnye piroslik a pulton, de folyamatosan lehet kapni egzotikus gyümölcsöket is. Itt említhetõk meg a különbözõ, kimérve kapható teakülönlegességek is. A friss zöldségek és gyümölcsök mellett egyre változatosabb mirelitáruk is növelik az áruház kínálatát.
A polcokon található tojás beszerzése szintén közeli, magyar beszállítóktól történik. Ugyanígy a friss gomba is, melyek kínálatát többféle szárított gomba szélesíti. Külön pulton helyezkedik el az áruház kizárólagos, vecsési termelõjétõl származó házi savanyúság és savanyú káposzta.
Vas Zoltán üzletvezetõ elmondja, hogy a vezetés arra törekszik, hogy az élelmiszer a lehetõ
legkevesebbet utazzon, ezért a lehetõségek szerint hazai és elsõsorban környékbeli,
alsónémedi, dabasi, ványi, vecsési gazdáktól és termelõktõl történik a beszerzés. Ezzel nem
csak a szállítással járó minõségvesztés küszöbölhetõ ki, de az áruk megtartják frissességüket
és a honi termékekre jellemzõ ízek gazdagságát is.
Lehetne még sorolni a privát benyomásokat, de ezt inkább a kedves olvasóra bízzuk, akit
csak biztatni tudunk a személyes tapasztalatszerzésre. A hosszúra nyúlt tél után a szervezetnek nagy szüksége van a friss zöldségekre, a tavaszi ízekre, s nem utolsósorban a vitaminokra. És hol szerezhetné be ezeket az ember, ha nem a dunaharaszti Vitamináruházban, ahol
szeretettel várják a haraszti és környékbeli vásárlókat!
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Haraszti Íjász Club hírek

2013. márciusi újszülöttek

A Haraszti Íjász Club Pünkösd hétfõn,
nyílt napot tart!
Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklõdik az íjászat iránt!
2013. május 20-án, a Ligeti horgásztó
partján, délelõtt 10 órától várjuk a kedves látogatókat! Bejárat és parkoló a tó,
Somogyvári Gyula utcai oldalán.
A programról:
– ismerkedés a különbözõ íjtípusokkal,
felszerelésekkel,
– az íjászat alapjainak elsajátítása (tartás, lövéstechnika),
– a kisebbeknek lufi lövés, apró ajándékokért,
– haladóknak: koronglövés (repülõ cél),
távlövés (50–80 m),
– gyakorlás ügyességi célokra,
– kisebb vetélkedõk a vállalkozó kedvûeknek,
– néhány célos verseny délután, kizárólag amatõröknek!
Pontos helyszín és további részletek:
http://haraszti-ic.blog.hu/
http://www.harasztiliget.hu/
http://www.facebook.com/liget.haraszti

Tisztelt kereskedõk, vásárlók!
Értesítjük Önöket, hogy 2013. május 1. napján,
szerdán a piac elmarad.
Jólelkû állatbarátok figyelmébe!
Édes kis 8 hetes labrador
jellegû fiú-kutyuska a tököli
kompnál a magánytól remegve, szomorúan várta, hogy
valaki rátaláljon...
Újra és újra az emberi lelketlenség miatt árvaságra jutott kutyust találunk.
Álmunk, hogy csak olyan embereknél legyenek
kutyusok, akiknél elképzelhetetlen, hogy egy szeretetre méltó, érzõ szívû élõlény soha nem kerülhet olyan sorsra, mint egy megunt tárgy!
Ennek a kedves, csalódott kis kutyuskának KIZÁRÓLAG olyan állatbarát gazdit keresünk, aki tudja, hogy nagy termetû lesz felnõtt korában, és élete végéig a szeretett gazdi és családja körében
maradhat!
Kíméljük meg õt – és minden kutyust – a fájdalmas csalódásoktól!
TISZTELETTEL KÉREM ÖNÖKET, SEGÍTSENEK
ÉLELEMMEL, ADOMÁNNYAL ÖNERÕBÕL MENTETT KUTYUSAIMNAK!
Köszönöm szépen – az árva kutyusok nevében.
Szeretném megköszönni Pászti Imre dunaharaszti vállalkozónak, hogy a nálam lévõ árva kutyusokat több zsák száraztáppal ajándékozta meg!
06-20-803-05-43 Enikõ, seniko79@citromail.hu

Köszönet
a Rákóczi ligeti Szent Imre Egyházközség nevében az Õrsparancsnok Úrnak
és munkatársainak, hogy 2013 húsvétján a feltámadási körmenet biztonságát
jelenlétükkel elõsegítették. A feltámadt
Krisztus áldását kívánjuk további munkájukra.
Velkei Károly
egyházközség világi elnöke

Nincs sírkereszt, csak néma gyász,
ha örökre elmerül a gyöngyhalász.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak akik
HALÁSZ LÁSZLÓ
temetésén részt vettek
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
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Annus Ádám
Aranyi Zsófia
Baranyi Barna Géza
Belina Emma
Huszti Bence
Jezerniczky László István
Johann Dániel
Joó Petra Kiara
Juhász-Tóth Emma
Kerek Dávid
Kisnádai Gergõ
László Marcell
Marton Levente
Negreanu Renáta
Sárosi Botond
Szabó Alíz Viola
Tóth Franka Barbara
Tóth-Répási Hanna Szófia

03. 25.
03. 28.
03. 19.
03. 11.
03. 05.
03. 09.
03. 28.
03. 11.
03. 01.
03. 13.
03. 19.
03. 17.
03. 21.
03. 17.
03. 19.
03. 16.
03. 25.
03. 04.

2013. március hónapban
elhunytak neve és életkora
Bakos Sándor
Beér András Sándorné
Bene Imréné
Csábi Attila
Fehér Jánosné
Halász László
Kovács Erzsébet
László Lajosné
Magyar Mihályné
Medgyesi Sándor Jenõné
Molnár Ernoné
Pfiszter János
Sisák Ferenc
Stöckl Ferenc
Tasnádi Ernõ
Varga Zoltánné

élt 75 évet
élt 92 évet
élt 92 évet
élt 44 évet
élt 62 évet
élt 76 évet
élt 65 évet
élt 69 évet
élt 94 évet
élt 68 évet
élt 93 évet
élt 64 évet
élt 76 évet
élt 92 évet
élt 82 évet
élt 77 évet

Sajnos kétszer is hibásan jelentettük
meg NAGY GYŐZŐNÉ halálhírét. Az
özvegytől elnézést kérve korrigáljuk
februári híradásunkat: 2013. januárjá
ban 66 éves korában elhunyt NAGY
GYŐZŐ.
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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L A V E
„Minden állampolgár annyit ér, amennyit a köz javára tesz.”
Baross Gábor
A Lányok Asszonyok a Városért Egyesület 2013. március 24-én tartotta meg éves
közgyûlését, ahol beszámolt az elõzõ évi
tevékenységérõl és kitûzte idei évi céljait.
A nagyobb volumenû, komolyabb anyagi
terhet jelentõ rendezvények megvalósítását a pártoló tagok adományai, továbbá a
helyi önkormányzat nagyvonalú anyagi támogatása is segítette.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
Önkormányzatunk Képviselõ-testületének
a 2012-ben nyújtott 250 ezer forintos támogatásért.
Egyesületünk tagjai büszkék arra, hogy
a város vezetése fontosnak tartja és továbbra is számít közösségépítõ tevékenységünkre.
Itt mondunk köszönetet mindenkinek, aki
személyesen mûködött közre a rendezvények sikerében, illetve azoknak, akik felajánlották az 1%-ot.
A LAVE az Alapszabályában megfogalmazott célkitûzéseivel összhangban, az
elõzõ évben meghatározott programjait az
alábbiak szerint valósította meg.

bemutató, Európa legnagyobb édes vízû
akváriumrendszerét, a vidraetetést. A több
mint 735 ezer liter össztérfogatú akváriumrendszer üvegfalai között sétálva megtapasztalhattuk, hogy milyen érzés a víz
alatt haladni, miközben több méter hoszszú, akár 400 kilósra is megnövõ vizák
úsznak át a fejünk felett.
A szellemi munka után jöhetett a kalandparknak is beillõ tutajos tavon és játszótéren a fizikai erõpróba.
A hazafelé vezetõ úton a már beígért mûveltségi totó sikere bizonyította, hogy a
gyerekek újabb tudásra tettek szert ezen
a szép nyári napon.
Minden gyermeket épségben, élményekkel gazdagodva adtunk át szüleiknek, nagyobb testvéreiknek. Arra a kérdésre
azonban, hogy a következõ nyáron hova
visszük õket, még nem tudtunk választ adni, mivel az éves programot a közgyûlés
határozza meg minden év elején.
Lecsó fõzõverseny

Tisza-tavi ÖkoCentrum (TTÖC)
2012. augusztus 4-én az Andrássy utcai
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
épülete elõl induló buszon a kiválasztott
gyermekek között foglaltak helyet a
Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület
tagjai is, Dániel Magdolna vezetésével. Az
utazás is kellemesen és fõleg hasznosan
telt, a gyerekek az interaktív ökológiai
órán kamatoztathatták eddig
megszerzett tudásukat.
A
TTÖC bõvelkedett a látnivalókban, idegenvezetõ mutatta
be az érdeklõdõ
csapatnak a tó
élõvilágát. A tornyos fõépületben megtekintettük a 40 féle
hazai halfajtát
18

Hogyan is kellene apának lenni?
Anyát szépen és hûen szeretni.
Tenyéren hordani a kis családot,
megadva nekik az egész világot.
És remélem, az utolsó sor olvasásánál
nem arra gondol a nyájas olvasó, hogy
megvenni nekik mindent, amit csak megkívánnak. Ennél sokkal többet ér az odafigyelés, a törõdés.
Szeretet ünnepe

Születés hete
2012. május 9-én a Születés Hete rendezvénysorozattal egy idõben, az Anyák napjára készülõdve játékos vetélkedõ keretében Rendhagyó Ringató osztályfõnöki
órát tartottunk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2. b osztályos tanulóinak. Az
osztályt két csoportra bontottuk, majd
mindkét csoport részt vehetett a kétféle
foglalkozáson. Míg az egyik csoport mozgatható pólyás babát készített felkészült
pedagógusaink (Takács Irén és Szabóné
Éva) irányítása, felügyelete mellett, addig
a másik csoport versek, dalok és mondókák, valamint Kondorné Erzsike segítségével játszotta el a baba-mama/papa szerepét.

dezvényeink megvalósításában is folyamatosan közremûködik.
2012. november 22-én Uzsalyné Pécsi Rita azt elemezte, hogy milyen fontos szerepet tölt be az apa a gyermek erkölcsi nevelésében.
A Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület is elismeri, sõt hirdeti, hogy a férfi, az
apa példamutatása döntõen befolyásolja
a gyermekek fejlõdését, lelkiviláguk alakulását.
Engedjék meg, hogy idézzek Aranyosi Ervin versébõl.

Karácsony elõtt Dunaharaszti lakossága,
ismerõsök, barátok, kollegák és rokonok
ismét elhalmozták csapatunkat könyvekkel, társasjátékokkal, babákkal és plüss
állatokkal. A lányok, asszonyok alig gyõzték díszdobozokba rendezni a sok-sok játékot, könyvet, amelyek átadására a gyermekek ünnepi elõadását követõen, a
2012. szeptember 8-án tagjaink részt vettek a TEA Egyesület által szervezet lecsó
fõzõversenyen. Lecsónk sikerét a vendégkönyvbe tett észrevételek bizonyítják, továbbá az a tény, hogy egy-két óra alatt kiürült a bográcsunk. A szigorú zsûri oklevéllel jutalmazta igyekezetünket. Megjegyezzük, hogy nem lehetett könnyû dolguk, hiszen a versengõ csapatok nagy
száma miatt nehéz volt eldönteni, melyik
lecsó-csoda kapja meg a kitüntetõ címeket.
Apa szerepe a családban
Terven felüli programként vállaltuk, a
Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület
által indított elõadássorozatban történõ
közremûködést. Az elõadásnak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola adott otthont. Itt mondunk köszönetet Zsigmond
Károly igazgató úrnak, aki további ren-

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ünneplõbe öltözött ebédlõjében került sor.
A Százszorszép óvoda lakóit szép és kre-

atív Fisher-Price kisvonattal és egy zsák
különféle játékkal leptük meg. Kora reggel
az óvodában gyülekezõ gyermekek karácsonyi dallal köszönték meg a „titokzatos”
bordó zsákot.
Az idei ünnep alkalmából a négygyerme-
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kes Ferencz családhoz látogattunk el, akik
szûkös anyagi körülmények között, de annál nagyobb szeretetben élnek.
Terveink
A Közgyûlés határozata alapján 2013. évi
terveink között a rászoruló gyermekeknek
szervezendõ hagyományos kirándulás,
mint fõprogram mellett az alábbi témakörök szerepelnek:
1. Ringató Rendhagyó osztályfõnöki
óra szervezése. A különleges programot Anyák napja elõtt, a Születés Hete
rendezvénysorozattal egy idõben a
II. Rákóczi Ferenc általános iskolában
tartjuk meg.

2. Civilszervezetek összefogása. Dunaharaszti városban mûködõ más civilekkel közösen megtartott rendezvények
(pl. Adventi készülõdés stb.), figyelembe véve az általuk szervezendõ egyéb
programokat (Nagy Várostakarítás, fõzõverseny stb.).
3. Jogi segítségnyújtás. Egyesületünk –
az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelõen – képviseli tagjai érdekeit, így például eredményesen nyújt
segítséget egyik idõs hölgy tagjának – a
Ráckevei Városi Bíróság elõtt 2008. óta
folyó – birtokvédelmi perében, valamint
adott tanácsot, írt beadványt munkaügyi jogvitákban.
4. Karácsonyi ajándékozás. Már az év
eleje óta érkeznek hozzánk a felajánlások. Ruhanemûért, játékokért egyéb
felajánlott ajándéktárgyakért szívesen
házhoz megyünk, ha gondot okoz a
szállítás az adományozónak. Az összegyûjtött hasznos tárgyak a Szeretet ünnepén kerülnek átadásra rászoruló
gyermekek és családok részére.

MEGHÍVÓ

Június 9-én, vasárnap 15 órától

a Fõ úti Szent István katolikus templomban IDÕSEK NAPJA ünnepséget
rendezünk, amelyre, majd utána a plébániai közös programra, beszélgetésre, uzsonnára szeretettel várjuk a résztvevõket!
Azokat az idõs személyeket, akik nem tudnak közlekedni, szívesen elhozzuk kocsival, kérjük, hogy a Fõ úti templomban ezért szíveskedjenek szólni a sekrestyében.
Szent Erzsébet Karitász Csoport

DMTK Asztalitenisz Szakosztály hírei

Az elsõ negyedévi teljesítménybõl kiemelkedõ
két versenyzõnk eredménye!
Kis Tamás a Pest megye „A”-ban szereplõ
csapatunk legjobb játékosa. Hat forduló alatt 19 mérkõzést nyert – így 73,52%-os. Páros mérkõzéseken
Sós Tiborral az oldalán is négyszer nyertek. Az elsõ három csapat ellen eddig csak
egy veresége van – a megye ~90 játékosa közül 10. helyen trónol, ami igen szép
eredmény volt NB-s játékosok mezõnyében. Sikeres pályafutásának elsõ állomása
szakosztályunk.
Török Anna: A felnõtt férfi csapatunk nõi tagjaként e mezõnyben 22%-os – nagyon
jól szerepel. Erõfeszítésének szép eredményeként a megyei nõi korosztályos mezõnyben ötszörös megyebajnok az idén, és Szigetcsépen is elsõ lett. 3 hónap alatt
az egyéni versenyeken 6 kupa-elsõ hely!
Példaképei õk szakosztályunknak, évek óta bizonyítják, hogy jó tanulásuk mellett, a
mi feltételeinkkel is lehet az amatõr-sportban eredményesen szerepelni. Gratulálok
nekik és köszönöm a jó és eredményes szereplésüket.
Csatolva küldök 3 képet, az elsõ Sós Tibor, a második Kis Tamás, a harmadik Török Anna.
Csík Miklós
szakosztály vezetõ, edzõ

5. Magyar Nóta- és táncklub. Célunk egy
csapatba gyûjteni a város magyarnótakedvelõit. Szeretettel várunk mindenkit,
aki akár maga szeret nótázni, vagy hallgatóságként venne részt a Klub életében. A nóta mellett szeretnénk hagyományt teremteni a népi táncnak is, hiszen a kettõ szinte elválaszthatatlan
egymástól.
Várunk minden kedves érdeklõdõt az
Egyesület honlapján, ahol bõvebben
megismerkedhetnek tevékenységünkkel.
www.lave.hu
dr. Dienes Zsuzsanna
Dunaharaszti Hírek – április
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DMTK hírek
NB III Alföld-csoport:
14. forduló DMTK–Vecsés 3-3
A tavaszi nyitó fordulóban a Vecsést láttuk
vendégül. Az elsõ félidõben már 3-0-ra vezettünk Rebecsák duplájával és Salami egy
góljával. Fordulás után azonban magára találtak látogatóink és egyenlíteni tudtunk.
16. forduló DMTK–Kecskemét II 1-0
A második idei tétmeccsünkön a Kecskemét
második számú együttese látogatott Dunaharasztiba. Sokáig úgy tûnt, hogy nem bírnak majd egymással a felek, ám az utolsó
pillanatban szerzett Dabasi-góllal itthon tartottuk a három bajnoki pontot.
18. forduló Monor–DMTK 0-0
A második helyezett Monor otthonában egy
izgalmas, élvezetes mérkõzést játszottunk.
Gól ezen a találkozón nem született, mert a
lövésekbe mindig bele tudott nyúlni egy-egy
láb vagy a kapusok hárítottak bravúrral.
DMTK II:
16. forduló Dömsöd–DMTK 4-0
17. forduló DMTK II–Bugyi 0-7
19. forduló Ráckeve–DMTK 2-2 (Gólszerzõk: Dobesch, Kovács Zs.)
20. forduló DMTK–Újhartyán 2-1 (Gólszerzõk: Miholics, Horváth Z.)
DMTK U19:
17. forduló DMTK–Nagybátony 6-1 (Gólszerzõk: Jakab G. 2, Szinai 2, Sipos, Erdélyi R.)
18. forduló Dabas–DMTK 1-2 (Gólszerzõk:
Kovács Zs., Szinai)
19. forduló RTK–DMTK 3-0
20. forduló DMTK–Gödöllõ 3-2 (Gólszerzõk: Sipos, Szinai, Erdélyi R.)
21. forduló Kelen–DMTK 0-0
DMTK U17:
17. forduló DMTK–Nagybátony 1-5 (Gólszerzõ: Erdélyi B.)
18. forduló Dabas–DMTK 5-0
19. forduló RTK–DMTK 6-1 (Gólszerzõ:
Vlasits M.)
20. forduló DMTK–Gödöllõ 0-6
21. forduló Kelen–DMTK 7-0
DMTK U15:
12. forduló DMTK–Gyáli BKSE 2-3 (Gólszerzõk: Bábik, Balogh A.)
14. forduló DMTK–Dunavarsány 6-1 (Gólszerzõk: Bábik, Kaizer, Balogh A.,
Kronvalter, Posch, Erdélyi B., Temmel)
DMTK U13
14. forduló Délegyháza–DMTK 4-1 (Gólszerzõ: Jammoul)

Kettõs magyar rekord született
a II. Karate Maratonon

Kettõs új magyarországi rekord sikeres felállításával, és hatalmas sikerrel végzõdött a
Dunaharaszti Kyokushin karate klub, egyben a
Seiren dojo vezetõje Szappanos Zoltán által
megálmodott, és immár második alkalommal
megrendezett II. Karate Maratonon!
A képek önmagukért beszélnek:
– összesen közel 300 résztvevõ, ember feletti teljesítmények, nagyszerû sportemberek,
– és felejthetetlen hangulat fémjelezte az összetartás ünnepét.
A rendezvény és az összetartás sikerét bizonyítja, hogy az I. Karate Maratonon 4 stílusszervezetbõl, 98 karatéka vett részt, ezzel szemben a II. Karate Maratonon 4 nemzet, 14 stílusszervezet és közel 300 karatéka jelent meg!
Kijelenthetjük, hogy ez a rendezvény hamarosan Magyarország, sõt talán Európa legnagyobb
karate eseménye lesz! Olyan pozitív visszajelzések láttak napvilágot, amiket ha leírnánk, nagyképûségnek tûnne! Ezek olvashatók a www.karatemaraton.hu weboldalon.
Minden egyes résztvevõ bõséges ellátásban részesült, üdítõ, víz, csokoládé, gyümölcsök, biztosították az energia utánpótlást. A fáradt izmokat pedig különféle sportkrémekkel lehetett regenerálni!
A Karate Maratont a 30 000 technikát 126 sportoló hajtotta végre, a félmaratont 18 000 technikát közel 100-an, a minimaratont 9000 technikát pedig közel 60-an.
A Maraton reggel 9 órakor kezdõdött a megnyitó ünnepséggel, és 10 órakor belevágtunk az
elsõ technikába, amit este 22 óra 20 perckor fejeztünk be!
A rendezvényen megjelentek díszvendégek, mint például Japánból Sensei Tanaka Koshiro a
Hyko-ryu stílus megalapítója, a Magyar Szakszövetség elnöke dr. Mészáros János, valamint
számos Magyarországon mûködõ küzdõsport stílusalapító, illetve magyar hírességek.
A 2 rekord felállításáról:
1. Új mennyiségi rekord:
Magyarországon jegyzõkönyvezett hiteles körülmények között elsõ alkalommal hajtott végre
több mint 100 személy 12 óra és 2 perc alatt 30.000 karate technikát!
2. Tömegszerûségi rekord:
A 10. és egyben utolsó etap során egyszerre 216 fõ végezte a gyakorlatokat!
Szívbõl gratulálunk mindenkinek, és bízunk benne, hogy jövõre találkozunk a III. Karate
Maratonon!
Ha szeretnél megismerkedni a Kyokushin karatéval, vagy csak sportolni szeretnél egy családias környezetben, akkor szívesen látunk edzéseinken!
Az edzések helye: Dunaharaszti, Csendes utca 6. Tel.: 06/30 9902 834
szappanos.karatemaraton@gmail.com, www.karatemaraton.hu
Szeretném köszönetem kifejezni Dunaharaszti és környéke támogatóinknak! Szappanos
Kerámia Dh, Seiren dojó kyokushin karate club Dh, Coca-Cola Testébresztõ program Dh,
OMSZ-Szigetszentmiklósi, és környéki alapítvány, Zsolt Bolt online-közért Dh, Csillagfény
gyógyközpont Dh, Vektor Computer Taksony, Ger-Ker 98 Kft. Dh, Kiskunlacházai autó-mosó
és kozmetika, Teleháló Kft. Dh, Kis Duna TV Dh, Valkó Sándor, Höchst Ferenc, egy ismeretlen vállalkozó Dh, valamint további 20 vállalkozó, akik megtekinthetõk a www.karatemaraton.hu
weboldalon, közel 30 segítõ barátomnak, egyetemista hallgatónak, valamint családomnak, akik
végig kitartottak mellettem!
Szappanos Zoltán 1. Dan

FELHÍVÁS!
Felhívjuk minden 1995-ben és azután született Dunaharasztin és a környezõ településeken élõ gyermek figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mindazokat, akik futballozni szeretnének. A folyamatos fejlõdést szakképzett
edzõink biztosítják!
Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330 Dunaharaszti, Mindszenty u.
16/B) hétköznap délutánonként, vagy
telefonon a 06-24-657-683 számon, emailben: dunaharasztimtk@gmail.com
Csapó László
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Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.

Húsvéti játszóház

Már vártuk a tavaszt, de hideg, szeles télvége köszöntött ránk március végén, 23-án, szombaton,
miközben az idén 10 éves Alkotók Dunaharaszti
Egyesületével karöltve a mûvelõdési házba vártuk
a gyerekeket közös Húsvéti játszóházunkba.
A rossz idõ ellenére a nagytermünk pillanatok alatt
teljesen megtelt zsibongó és izgatott gyerekekkel
és õket kísérõ felnõttekkel. Izgatottan futottak a
gyerekek az asztalokhoz, hogy idén vajon milyen
ötletekkel, kézmûves feladatokkal várják õket az alkotók és a többi civil szervezet résztvevõi?
Az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének tagjai még
mindig képesek újabb és újabb ötleteket kitalálni,
amivel leköthetik a kicsik és a nagyobbak, sõt még
szüleik figyelmét is. Az idén rendkívül bájos nyuszikákat varrtak a gyerekekkel textilbõl, filcbõl. Soksok elõkészületet jelentett a tagoknak, hogy kiszabják elõre a nyuszik fülét, talpát, hogy a gyerekek
gyorsabban haladjanak az összeillesztéssel, illetve,
hogy minél több kisgyerek odaférjen az asztalokhoz, és saját textilnyuszikát alkothasson, és vihessen boldogan ölelve haza Húsvétra.
A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete most
is hûen önmagához nagyszerû gyerekbüfét prezentált a sült tökkrémes-uborkás kenyerével. Emellett
még mandalákat is festettek a gyerekekkel. A Mûvészetbarátok Körének tagjai tavaszi tájképeket készítettek különbözõ festõ technikákkal. Nagyon sok
szülõ értékelte rendkívüli odafigyelésüket és pedagógiai képességüket, mellyel a gyerekeket tanították a látásmód és a színvilág alakítására. A
Dunaharaszti Nõegyletnek még a hozott kelléke is
elfogyott, olyan sok kisgyermek készített náluk szalvétatechnikás festett virágcserepet árvácskával,
mely a zord idõ ellenére abszolút virágos tavaszi
kedvet varázsolt a jelenlévõk arcára. A Foltvarázslók díszes kulcstartóit, filc- és gyöngyalkotásait is
örömmel készítgették a gyerekek. A Manófalva
Óvoda nyuszifüles óvónénije és a Sváb Tájház tojástartói is tömegesen vonzotta asztalához a kicsiket kézmûveskedni. A Gyermekbarátok Mozgalmá-

nak Dunaharaszti Szervezete rendületlenül kakaóklubozott, kalácsozott, és festette a szebbnél szebb
húsvéti tojásokat a gyerekekkel, kizárólag természetes anyagokat használva fel színezõanyagként.
Brauszwetter Rita ingyenes jutalomarcfestése és
Kolozsvári Tamás lufibohóc rendkívül ötletes állatés viráglufijai vég nélkül vonzották a gyerekeket.
Újdonság volt a mézkóstolás a haraszti Seres János
termelõ jóvoltából, és nagy sikert aratott a most
elõször debütáló kisállat-simogató, amelyet Jáger
György hozott el a mûvelõdési ház udvarára. Soksok kisgyerek sikongatva simogatta a bájos pónilovat, a türelmes kecskét, a szófogadó kiskutyát és
az igazi élõ nyuszikákat.
Sok-sok felnõtt, egyesületi tag állt a vártán, készült
elõre anyagokkal, kellékekkel, hogy minél több kisgyermek lelje örömét a mûvelõdési házban ezen a
napon a hagyományos húsvéti játszóházban. Évek
óta az összefogás szép példáját adják ezek a rendezvények, hiszen a mûvelõdési ház és a
dunaharaszti alkotók együttesen erõt, pénzt és fáradtságot nem ismerve szervezik minden évben –
most már kétszer is: Húsvétkor és Luca napkor – a
résztvevõ civil szervezeteket, akiket már szinte hívni sem kell. A kisgyerekek önfeledt örömét látva õk
is már alig várják és tervezik a soron következõ játékokat, kézmûves ötleteket. Köszönjük nekik a sok
munkát, a nap végi elfáradást. Hiszen most is közel 250 kisgyermek és kísérõ szüleik távoztak aznap sok-sok ajándékkal, kézimunkával felszerelkezve elégedetten a játszóházból. Reméljük, hogy ez
is egy családközpontú, színvonalas program volt,
amelyben minden vendég korra és nemre való tekintet nélkül megtalálta a számára ideális szórakozási lehetõséget, és igazán tartalmas délutánt töltött el mindnyájunkkal a mûvelõdési házban.
Táborosi Zoltánné
József Attila
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