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Május 12-én délután érdekes eseményre telt meg a
Laffert-kúria kávézója. A dunaharaszti egyházak támogatásával a Majosházán
épülõ hospice ház javára
tartottak jótékonysági képzõmûvészeti árverést. A felajánlást tevõ 14, dunaharaszti illetve szigetszentmiklósi mûvészt és alkotásaikat Kõszegi János, az evangélikus gyülekezet felügyelõje méltatta.
A jó hangulatú érverés eredményes volt. Köszönet mindenkinek a nagylelkû segítségért.
Varsányi Ferenc

Megemlékezés
A Baktay Ervin Gimnázium és a Laffert-kúria munkatársai közösen koszorúzták meg Baktay Ervin halálának 50 évfordulója alkalmából a neves orientalista, városunk szülötte és
díszpolgára szülõházát, utolsó lakásánál lévõ emléktáblát és
nyugvóhelyét. Az iskola képviseletében Tolnainé Korcz Ilona koszorúzott, a kúriát Gáll Sándor és Szabó Lajos képviselte.

Dunaharaszti Hírek – május

Futónagykövetünk jelenti
A tavasziasan induló márciusban felpezsdült a futóélet is közösségünkben. Ferenczy Krisztina a március második vasárnapján Vácott
megrendezett Duna Menti Maratonon a jubileumi, 10. maratonversenyén kiváló eredménnyel a második helyen végzett a nõk között.
A Yours Truly futásainkon való részvételével tiszteletbeli taggá avanzsált Molnár Zsolt pedig 31 km-en bizonyított ugyanitt. Elõtte szombaton Weinber Ferenc és Györgyi Katalin a szomszédban megrendezett Fitt-Lesz Halom rendezvény keretében Szigethalmon, a SZUFLA 6 órás futásán vettek részt; Weinber Ferenc becsülettel végigfutotta a 6 órát, Györgyi Katalin egyéb elfoglaltságai miatt csak másfél órát futott. A március idusán téliesre fordult idõjárás sem szegte
kedvét futóinknak; március 15-én futóink lelkes kis csapata a hótakaró lepte Tököli parkerdõben szomszédolófutást tartott a SZUFLA
csapatot képviselõ Sztrapkó Norberttel. A március 21–24. között tartott BSI Balaton Szupermaraton verseny keretében a verseny harmadik napján a szigetújfalusi illetõségû, de csapatunkhoz kötõdõ Makra Vivien és Zilizi Orsolya Badacsonytomaj és Balatonfüred között
teljesítették életük elsõ maratonját, a verseny utolsó napján pedig
Ferenczy Krisztina és Györgyi Katalin az 50,7 km-es BalatonfüredSiófok táv teljesítésével lefutották életük elsõ ultratávját, a nõk között a harmadik és negyedik helyen végezve.
Március hónapban ünnepeltük csapatunk fennállásának 1 éves évfordulóját. A csapattagok megköszönték Györgyi Katalinnak ez alatt az
idõ alatt végzett csapatépítõ tevékenységét.
Április elsõ hétvégéjén futóink két versenyen is részt vettek: Bazsó
Erzsébet és Herbély Szabina 28 km-en a VIII. Velencei Tókerülõ futáson, Molnár Sándor pedig az Óbudai Futófesztiválon. A hónap kiemelkedõ versenye a Vivicitta volt, ahol félmaratonon 18 dunaharaszti indulóból 6 futó itt futotta élete elsõ hivatalos félmaratonját, közülük 3 futó csapatunkkal edzett/készült erre a versenyre, és a negyedik elsõmaratonos futó azóta csatlakozott csapatunk edzéseihez. Városunkat 12 futó képviselte 10 km-es, és 10 futó 7 km-es távon, köztük legfiatalabb futónk, Varga Bernadett, aki itt vett részt élete elsõ
versenyén. A hónap utolsó hétvégéjén a sárvári 12/24 órás futáson is
megmutatták magukat városunk futói. Weinber Ferenc korosztályos
4. helyezett lett a 24 órás egyéni versenyben. Csapatban is volt résztvevõje a versenynek; futónagykövetünk Györgyi Katalin a 12 órás
nõi váltó kategóriában a dobogóról nagy csatában éppenhogy lemaradó Szigethalmi ultrafutók nõi váltójában versenyzett.
Csatlakozás a csütörtök esténként és vasárnap reggelenként
tartott közös futásainkhoz, illetve a Dunaharaszti Futókhoz:
Facebook/Dunaharaszti Futók
oldalon, illetve emailben:
gykata.fut@gmail.com és telefonon: 06-20/495-2302

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

3

A rejtélyes kulcs
Annak idején a férjemmel
azért érkeztünk Dunaharasztira, hogy ebben a
nyugodt, emberléptékû
környezetben alapítsunk
családot. Aztán úgy alakult a sorsom, hogy itt találkoztam Horváth Mónika illusztrátorral és közösen beneveztünk a rangos Aranyvackor pályázatra, ahol kétszer is különdíjat nyertünk. Ott keresett meg a Naphegy kiadó vezetõje azzal, hogy
szívesen megjelentetnének tõlem hosszabb szövegeket is. Így készült el
az elsõ mesekönyvem, A
Pötyi és Pepita nyomoz sorozat elsõ része, A rejtélyes kulcs.
Idõközben megjelent néhány mesém a Dörmögõ Dömötör
gyerekújságban és az a megtiszteltetés ért, hogy idén már
harmadszor én írhattam meg a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének és a Dunaharaszti Könyvtárnak közös mesepályázata kezdõ meséjét.
Már elõkészületben van a mesekönyvem következõ része is,
A zenélõ doboz, és több kéziratom várja a kiadó fiókjában a
megjelenést.
Boldoggá tesz, hogy ezen a módon átadhatom a gyerekeknek
a mesélés, varázslás, barátságok mindennél örömtelibb élményét.
Kertész Edina
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A VÁROSI KÖNYVTÁR MINI GALÉRIÁJA
2001. novemberétõl rendezi folyamatosan
A HÓNAP MÛVÉSZE
címû kiállítás sorozatát, mely a helyi, környékbeli
mûvészek és mûkedvelõ alkotók, kézmûvesek
bemutatkozásának színtere.

2013. MÁJUS – A HÓNAP KIÁLLÍTÁSA
Sebestyén Imre
korabeli képeslapgyûjteménye

TRIANON
Trianonra és a szégyenletes békeszerzõdésre emlékezünk 1920 június 4-én. Ebbõl az alkalomból mutatjuk be a Városi Könyvtár Mini Galériájában az ország egyik legnevesebb képeslapgyûjtõjének
„Trianon” képeslapjait, melyet ajánlunk minden gyermek és felnõtt
figyelmébe!
Az I. világháborúban 33 ország vett részt. A harcoló katonák száma 74 millió volt. Közülük 48 millió az Antant és 26 millió a központi hatalmak részérõl. A háborúban elesettek száma megközelítette a 10 milliót és ugyanennyien haltak meg járványban és éhségben. Több mint 20 millió katona sérült meg.
A Magyar Szent Korona országai és vármegyéi Trianon elõtt 63 vármegyébõl állt. Területe 282 ezer négyzetkilométer, és lakosainak
száma 18,2 millió fõ volt. A békeszerzõdés utána a megcsonkított
Magyarország mindössze 92 ezer négyzetkilométer maradt, a lakosság száma pedig 7,6 millió fõre csökkent. A mesterséges feldarabolással, elcsatolásokkal gazdaságilag is tönkretették az országot.
A békediktátum Magyarország részérõl elfogadhatatlan volt. Még
a miniszterelnök sem vállalta az aláírást, így a kormány jelölte ki a
küldöttséget: Bernárd Ágoston és Drasche Lázár lettek felhatalmazva aláírásra. Jelenléttel bízták meg Praznovszky Wettstein, Csáki Ist-
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ván és Dobrik Arnó szövetségi titkárt. A magyar küldöttség a békeszerzõdést 1920 június 4-én 4 óra 15 perckor írta alá a Nagy Trianon kastélyban.
Dr. Urmánczy Nándor megalakította a Magyar Szövetség Ereklyés
Országzászló Nagybizottságát, amely országzászlókat avatott
1928-1944 között Magyarország majd' minden városában. Így született meg a Nemzeti Hiszekegy, és a díjnyertes jelmondat: „Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország Mennyország”.
Az országzászló a magyar igazság legyõzhetetlenségébe vetett hit
szimbóluma. Emlékezetünkbe vési a magyar öntudatot és a magyar bánatot. A csonka Magyarországba sem az elcsatolt területek,
sem a megmaradt területek lakosai soha nem nyugodtak bele.
Az I. világháborúra és Trianon következményeire emlékeztetõ képeslap kiállításunk a Városi Könyvtár Mini Galériájában május közepétõl június végéig a nyitva tartási idõben megtekinthetõ.
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Minden anyuka meggyógyul!
„Minden anyuka meggyógyul? Igen válaszoltam, minden anyuka meggyógyul! – s ezzel nyugodott meg a kis lelke. Közben szorított a sírás, de tudtam, hogy nem veheti észre. Én vagyok a nagy, erõs anyukája.”
Egy méhnyak rák igaz történetét mondja el a
„remény könyvében” a Minden anyuka meggyógyul címû új kötetében a békéscsabai kötõdésû, Dunaharasztin élõ írónõ, Tóth Icó.
A könyvvel, annak születésével, az írónõvel
és segítõivel 2013. április 25-én találkozhattak az érdeklõdõk a Dunaharaszti Városi
Könyvtárban. Részt vállalt benne dr. Szalay
László polgármester úr, dr. Bereczki Péter a
Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
és dr. Magyar Zoltán Nõgyógyász is. A családi hangulatban telt, beszélgetéssel teli bemutatón sok új, és hasznos dolog hangzott el.
A betegség alatt számos kérdés, probléma
merült fel az írónõben, és úgy gondolta, hogy
ezzel mások is így lehetnek. Orvosok, egészségügyi szakemberek segítségével ezekre is
választ ad a könyv, ami egy segédlet is egyben.
Tóth Icó olyan hitelességgel, szemléletességgel írja le a történetét, hogy az olvasó szinte
ott van vele a kórházban, a mûtéteknél, s
együtt várja vele a szövettan eredményét.
Valahogy a sok-sok kezelés közepette úgy
érezte, neki küldetése van. Segítenie kell
másoknak, ezért is döntött naplójának bõvített kiadásáról. A nõk körében a második
leggyakoribb halálok a méhnyak rák, és
még mindig nagyon keveset tudunk róla.

Míg Finnországban évente ketten, Magyarországon több, mint négyszázan halnak meg évente ebben a betegségben. Pedig nem kellene így lennie, derül ki a
könyvbõl.
Könyvében leírja: „Nem ijesztgetni akarok!
Nem okoskodni akarok! Nem felfedezni akarok! Nem akarok! Csak segíteni szeretnék,
erõt adni, és megmutatni, megtanítani, hogyan lehet ezt könnyebben megélni.” A szerzõ a könyvében is megerõsíti: nagyon fontos, hogy nem szabad küzdeni. A küzdelem
harc és a harc mindig veszteségekkel jár. Végig kell vinni a folyamatot. Békével, szeretettel, hálával.
Az interneten a facebook.com/malyvavirag
és a www.malyvavirag.hu oldalakon bõvebb
információkat is olvashatnak a könyvrõl és a
Mályvavirág Alapítványról, mely nem csak a
megelõzést tûzte ki céljául, de összefogja a
betegséggel érintetteket is. Külön büszkesége városunknak, hogy az alapítvány Dunaharaszti székhellyel indul, hogy megmozgassa
az egész országot!
dr. Tóth Miklós

Tóth Icó könyve a
„Minden anyuka meggyógyul”
megvásárolható
a Városi Könyvtárban
2000 Ft-ért.

Mets György

Egymással egymásért
Gyere kedves, taníts meg élni!
Mond el szívemnek, hogy nem kell félni…
Fogd meg a kezem, s ölelj magadhoz!
Erõs a bástyád, nem kellünk a harchoz!
Nem kellünk a harchoz!
Gyere, kérlek! Mondjunk hálát!
Összekulcsolt kézzel, suttogjunk imát.
A Jóisten is ölel, karjaiba vesz,
Csak vedd észre! Mindent érted tesz…
Gyere velem, a béke szigetére…
Nincs szükségünk gonosz ellenségre!
Csak érezd, lengje be mindened,
Hogy szép az élet, hogy így is szereted!
szereted!
Tudom, hogy nehéz, nézz a szemeimbe!
Mégis, gyere kedves velem, karöltve!
Széles az út, tartsunk együtt,
Érted, Értem, Egymásért tegyük!
Tudassuk az egész világgal,
Elindultunk a mályva virággal!
Segítünk egy mályva virággal…
Tóth Icó, 2013.

Gyors jelentés

Fiatalkorát, iskolaéveit Erdélyben, Erdõdön élte. 9
éves korában találkozott
Szatmáron Litteczky Krauss
Ilona festõmûvész rajztanárral, aki nemcsak a mesterségre tanította, hanem a kibontakozó személyiségére
is sokoldalúan hatott. Mets
György emberséget, kitartást, látásmódot, széleskörû
mûvészettörténeti ismeretet
köszönhet tanárának. Az
egyre elmélyülõ õszinte mûvészbarátság hatása elkísérte egész életében.
Alkotói korszakának elsõ felében az erdélyi fenyveseket, hegyeket, a nagybányai
tájat örökítette meg. Az ott
élõ emberek adták grafikái
és portréi témáit.
1990-ben települt át családostul
Magyarországra,
1999 óta Dunaharasztin él.
Ebben az idõszakban figurális festészete teljesedett ki.
Életmûvének bemutatására
a József Attila Mûvelõdési Ház kiállítótermében kerül sor, melyre szeretettel hívjuk
barátait, mûvésztársait, tisztelõit!

A 2013. 04. 17–20. Gyulán megrendezett HDH-IAA Történelmi Íjász Európa
Bajnokságon a Haraszti Íjász Club hat
fõvel vett részt. Az elért helyezések:

Ifi fiú – Modern Hosszú íj
1. Szaniszló Roland HU
2. IfJ. Kondori János HU
Felnõtt nõ – Hosszú íj
1. Havasi Ferencné HU
2. Szabó Krisztina Tünde HU
Tiszteletre méltó férfi – Hosszú íj
2. Havasi Ferenc HU

Bánkuti Emese
Dunaharaszti Mûvészetbarátok Vezetõje
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2013. április 29-i ülésén született döntések
Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két ülés között eltelt idõszakban történt eseményekrõl:
1. Gréderezés történt a következõ utcákban:
– Eötvös köz
– Hókony
– Sport sziget
– Duna
– Levendula
– Lehman kapitány
2. Az OTP Bank Nyrt-vel folyószámla vezetési szerzõdést kellett módosítani a tranzakciós díjak áthárítása miatt, mely éves
szinten az Önkormányzatnak 10 000 000 Ft-jába kerül. Bekértünk még 3 banktól ajánlatot mielõtt módosítottuk volna a
szerzõdést, de a többi ajánlat ennél sokkal magasabb árat
tartalmazott.
3. Sport-szigeti parkerdõ területén a fák veszélytelenítése megtörtént, ezen felül padok, szemetes kukák pótlására és szükség szerinti javítására került sor.
4. A Hétszínvirág Óvoda hátsó udvarán lévõ játszóterület az
ÁNTSZ elõírásának megfelelõen könnyûszerkezetes kerítéssel lett ellátva, így védve a gyerekeket az ételszállító és
egyéb szállítást végzõ autóktól és a nyíló nagykaputól.
5. A busz pályázat felhívása 2013. március 11-én megjelent a
Magyar Nemzetben és a Népszavában, valamint felkerült az
Önkormányzat honlapjára is.
6. A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fõosztálya 2013. április 25-én célellenõrzést tartott, elsõsorban
a Jegyzõ munkáját vizsgálták az Önkormányzat mûködésével
kapcsolatos dokumentumkezelés, az ülések nyilvánosságának biztosítása és az ezzel kapcsolatos jogszabályi elõírások
betartása volt a fõ vizsgálati szempont. A Kormányhivatal munkatársai mindent rendben találtak, sõt megállapításukban az
szerepel, hogy kifogástalanul mûködik a feladatellátás.
7. A Dacia Duster típusú személygépkocsit a közterület-felügyelõk átvették, a feladatellátásnak kifogástalanul eleget tesz.
8. A mai napon átvételre került az Opel Astra személygépkocsi, mely az én személyi használatomba került a Képviselõtestület döntésének megfelelõen.
9. A Sport szigeten a rovargyérítés megtörtént, különös tekintettel a majális rendezvény helyszínére.

10. Örömmel tájékoztatom a Képviselõ-testületet, hogy sakkcsapatunk bent tudott maradni az NB I-ben.
11. A Sport-játszótérrel kapcsolatban szükséges elmondani, hogy
a gördeszka pálya faburkolata az idõjárási viszonyok hatására tönkrement, elhasználódott és sajnos balesetveszélyessé
vált, ezért szükség volt a megrongálódott részek illetve javításra szoruló elemek eltávolítására, a balesetek elkerülése végett.
12. Az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság ülésén szóba került az iskolás gyermekek nyári táboroztatása, ami nem tud
már úgy mûködni, mint eddig. Ugyanakkor az ülésen megfogalmazásra került, hogy az Önkormányzatnak továbbra is foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, függetlenül attól, hogy kinek
a feladata lenne, hiszen a dunaharaszti gyerekekrõl van szó.
13. A Petõfi szobornál elhelyezésre kerül két pad, és lett elültetve az a három gömbkõris, amelyrõl korábban már szó volt.

Rendeletek
1. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló rendeletét.
2. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta a
településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletét.
3. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta a
helyi építészeti-mûszaki tervtanács mûködésérõl szóló 4/2008.
(II. 26.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletét.
4. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete megalkotta a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
11/2008. (IV. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét.
5. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójában felvázolt irányelveket és elrendeli ezen elvek, valamint a szakbizottságok csatolt véleménye szerinti 2014. évi költségvetés elsõ olvasat formájú összeállítását.

Határozatok
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete kiegészíti a 28/2013. (III. 25.) sz. Kt. határozatát és 2013. évre a következõ módosított 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

70 000 000 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

Közösségi eljárás szerinti

Dunaharaszti Tompa és Paál László utca útépítése

126 300 000 Ft

Nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közbeszerzés tárgya

Dunaharaszti Hírek – május

ujsag@dunaharaszti.hu
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Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a
„Dunaharaszti Város 2013. évi csapadékvíz elvezetés” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a
Hidrográd Víz- és Közmûépítõ Kft.-t (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a.) jelöli meg, nettó 69 540 908 Ft + áfa, azaz összesen
88 316 953 Ft összegben.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes
ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.

Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a
„Dunaharaszti, Homok, Csengeri, Vásárhelyi köz, Kiss Ernõ,
Csendes, Havasi, és Duna utcák szilárd burkolattal való kiépítése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének a SchmidtGép Kft.-t (8428 Borzavár, Külterület 0102/12
hrsz.) jelöli meg, nettó 116 460 024 Ft + áfa, azaz összesen
147 904 231 Ft összegben.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes
ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.

Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a
„Dunaharaszti város közútjainak karbantartása és üzemeltetése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás nyertesének
a Hidrográd Víz- és Közmûépítõ Kft.-t (2330 Dunaharaszti,
Akácfa u. 2/a.) jelöli meg, nettó 118 093 050 Ft + áfa, azaz összesen 149 978 174 Ft összegben.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes
ajánlattevõvel való vállalkozási szerzõdés megkötésére.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta a
vízügyi szakképzés megszüntetését követõ elszámolás ellenõrzésbõl adódó befizetési kötelezettség 2 437 821 Ft átutalását az
általános tartalék terhére.
A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert az átutalás
teljesítésére az elõírt határidõben és módon.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete felkérte a
Baktay Ervin Gimnázium Igazgatóját, hogy az ellenõrzés során
kérdésessé vált 6 595 641 Ft felhasználás jogosságát vizsgálja
ki, a szükséges bizonylatokat, kimutatásokat bocsássa rendelkezésre az ellenõrzõ szervezet részére. Továbbá vizsgálja ki, hogy
a befizetési kötelezettség ellentételezésére az 1 115 357 Ft értékû szakképzési eszközök átadása szakszerû és jogos volt-e a
Somogy Megyei TISZK részére. A vizsgálat eredményérõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyta az
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójában felvázolt
irányelveket és elrendeli ezen elvek, valamint a szakbizottságok
csatolt véleménye szerinti 2014. évi költségvetés elsõ olvasat formájú összeállítását.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete a Mese
Óvoda és tagintézménye a Napsugár Óvoda vezetésével
2013. július 1-tõl 2018. június 30-ig Tóthné Szatmári Ágnest
bízta meg.
Dunaharaszti
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
a
Hétszínvirág Óvoda és tagintézménye a Százszorszép Óvoda vezetésével 2013. július 1-tõl, 2018. június 30-ig
Kenessey Beátát bízta meg.
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az önszervezõdõ közösségek részére – meghatározott célra – a 2013.
évben az alábbi táblázat szerinti támogatást nyújtja, az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság javaslata alapján.
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2013. évi
támogatás
összege

SorSzervezet neve
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület (LAVE)
Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete
Dunaharaszti Baptista Gyülekezet
Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport
Gazdakör - Dunaharaszti
Dunaharaszti Honismereti Kör
Dunaharaszti Liget Kórus
Kisdunamenti Ashihara Karate és
Szabadidõs Sport Közhasznú Egyesület
Napfény Tánccsoport
Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete
Dance Step Haraszti
Dunaharaszti Hastánc Iskola
Barátság Nyugdíjas Egyesület
Honvágy Székelykör
Dunaharaszti „Õszirózsa” Nyugdíjas Egyesület
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület
„Rocky Nagyik” Tánccsoport
Radó Rallye Team Sportegyesület
Dunamenti Összmûvészeti Egyesület (DÖME)
Haraszti Íjász Club
Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület - DIE
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete
Alsófalusi Nyugdíjas Klub
Dunaharaszti Judo Club
Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete
RSD Eszkimó Sportegyesület
A-10 Dunaharaszti Postagalambsport Egyesület
Dunaharaszti Mûvészeti Egyesület
Dunaharaszti Kempo Sportegyesület
S-TEAM SE
NEDH Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület
Fiatalok Dunaharasztiért (FIDU) Egyesület
"HardSteppers" Tánc- és Sportegyesület
Dangerous Steps Dance
Dunaharaszti Környezetvédelmi és Kulturális
Egyesület
Magyar Ashihara Karate Közhasznú Szövetség
Dunaharaszti Katonai Hagyományõrzõ Egyesület
Dunaharaszti Nõegylet
Happy Dance Company Tánccsoport
Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élõ
Emberekért
Magyarok Szövetsége Dunaharaszti Csoportja
Dunaharaszti Rákóczi-ligeti Római Katolikus
Egyházközség
Petõfi-ligetért Baráti Kör
Dunaharaszti Sváb Táncház
Dunaharaszti Református Egyházközség
Szent Család Házas Közösség
Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség
Dunaharaszti Szent István Kórus
Dunaharaszti E.N.D. Családos Közösség
Dunaharaszti Fiatal Házasok Közössége
Dunaharaszti Nagycsaládosok Közössége
Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma
Görög Katolikus Egyház Dunaharaszti Csoportja
Kisduna Blasmusik Fúvószenekar
Dunaharaszti Szent István Plébánia
Szent Cecília Kórusa
Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú
Egyesület
Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület
Német Ifjúsági Hagyományõrzõ Egyesület
Dunaharaszti
Dunaharaszti Foltvarázslók
Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület
Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club Sportegyesület
Dunaharaszti Polgári Kör
Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület
Összesen:

ujsag@dunaharaszti.hu
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200 000 Ft
330 000 Ft
300 000 Ft
400 000 Ft
180 000 Ft
300 000 Ft
150 000 Ft
400 000 Ft
150 000 Ft
240 000 Ft
0 Ft
75 000 Ft
370 000 Ft
75 000 Ft
550 000 Ft
570 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
350 000 Ft
235 000 Ft
100 000 Ft
400 000 Ft
200 000 Ft
375 000 Ft
450 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
350 000 Ft
400 000 Ft
75 000 Ft
300 000 Ft
600 000 Ft
100 000 Ft
75 000 Ft
100 000 Ft
0 Ft
250 000 Ft
375 000 Ft
100 000 Ft
75 000 Ft
75 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
0 Ft
400 000 Ft
0 Ft
150 000 Ft
75 000 Ft
100 000 Ft
0 Ft
100 000 Ft
850 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
150 000 Ft
350 000 Ft
150 000 Ft
0 Ft
400 000 Ft
300 000 Ft
200.000 Ft
450 000 Ft
0 Ft
14 000 000 Ft

Dunaharaszti Hírek – május

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelést megtárgyalta és azzal egyetért.
Képviselõ-testület a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadja.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a Városi Könyvtár és József Attila Mûvelõdési Ház Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint a mellékleteit képezõ Munka- és
Ügyrendi Szabályzatot, Könyvtári Használati Szabályzatot és
Könyvtári Gyûjtõköri Szabályzatot.

Szakorvosi Rendelõintézet Szigetszentmiklós
Elõjegyzési idõpontok kiadása
Elõjegyzés kérhetõ:
– személyesen
– telefonon
– e-mail-ben: Idõpont kérés esetén kérjük minden esetben feltüntetni a
panaszt, ami miatt az elõjegyzést kéri. Beutaló köteles szakrendelések
esetében idõpontot csak akkor áll módunkban adni, amennyiben a
kérelmezõ feltünteti a személyi adatait (Név, születési dátum, TAJ
szám), a beutalón lévõ naplószám, a beutaló orvos neve és
pecsétszáma.

Központi hívószámok: 06-24-406-012, 06-24-404-080, 06-24-406-010,
06-24-406-013, 06-24-406-014, 06-24-485-353, 06-24-385-756
Fax: 06-24-406-009
Honlap: www.szszri.hu
Központi e-mail cím: szszri@vnet.hu

Szakrendelés

Mellék

Közvetlen szám

E-mail cím

Porta, betegirányítás

120,
165,
166

06-24-524-120
06-24-524-165
06-24-524-166

betegiranyitas@szszri.hu

Belgyógyászat-Diabetológia
Belgyógyászat (EKG)
Bõr-és nemibeteggondozó
Családvédelmi szolgálat
Csontritkulás (ODM)
Fogászat I.
Fogászat II.
Foglalkozás Egészségügy
Fül-orr-Gégészet, audiológia
Gasztroenterológia
Gyermek pulmonológia
Gyógytorna
Gyógymasszázs
Fizikóterápia
Ideggondozó
Ideggyógyászat

132
139
121

06-24-524-170
06-24-524-139
06-24-524-121
06-30-463-3516
06-24-524-123
116
06-24-524-186
156
06-24-524-156
146
06-24-524-146
147
06-24-524-147
143
06-24-524-143
06-24-524-157
115
06-24-524-185
119
06-24-524-189
124
06-24-524-124
külön épület! 06-24-403-498
118
06-24-524-188

Kardiológia (elõjegyzés)
Kardiológia (dr. Ágics)
Kardiológia (dr. Bánhidi)
Laboratórium (ablak, elõjegyzés)
Laboratórium (belsõ)
Mammográfia
Mágnes és lézerterápia
Nõgyógyászat I
Nõgyógyászat II.
ODM csontritkulás
Ortopédia
Pulmonológia
Reumatológia
Röntgen
Röntgen (hátsó digit. rtg. felvételi)
Sebészet I.
Sebészet II.
Sportorvos
Szemészet
Tüdõgondozó asszisztens
Tüdõgondozó (légzésfunkció)
Ultrahang
Urológia

170
138
135
152
122

Egynapos sebészet – fektetõ
Egynapos sebészet – orvosi
Aneszteziológia
Nappali ellátás

Dunaharaszti Hírek – május

belgyogyaszat@szszri.hu
ekg@szszri.hu
borgyogyaszat@szszri.hu
Rendelési idõ alatt
fogaszat@szszri.hu
fogaszat@szszri.hu
foglalkozasegeszsegugy@szszri.hu
fulorrgege@szszri.hu
gasztroenterologia@szszri.hu
gyogytorna@szszri.hu
gyogymasszazs@szszri.hu
fizikoterapia@szszri.hu
ideggondozo@szszri.hu
ideggyogyaszat@szszri.hu

140
160
142
141
144
111
162
161
114
145

06-24-524-170
06-24-524-138
06-24-524-135
06-24-524-152
06-24-524-122
06-24-524-183
06-24-524-144
06-24-524-128
06-24-524-187
06-24-524-123
06-24-524-120
06-24-524-157
06-24-524-125
06-24-524-140
06-24-524-160
06-24-524-142
06-24-524-141
06-24-524-144
06-24-524-181
06-24-524-162
06-24-524-161
06-24-524-184
06-24-524-145

rontgen@szszri.hu
rontgen@szszri.hu
sebeszet@szszri.hu
sebeszet@szszri.hu
sportorvos@szszri.hu
szemeszet@szszri.hu
tudogondozo@szszri.hu
tudogondozo@szszri.hu
ultrahang@szszri.hu
urologia@szszri.hu

176
171
174
175

06-24-524-176
06-24-524-171
06-24-524-174
06-24-524-175

fekvo@szszri.hu
fekvo@szszri.hu
egynapos@szszri.hu
nappali@szszri.hu

144
128
117
123
157

kardiologia@szszri.hu
kardiologia@szszri.hu
kardiologia@szszri.hu
laboratorium@szszri.hu
laboratorium@szszri.hu
mammografia@szszri.hu
magnesterapia@szszri.hu
nogyogyaszat@szszri.hu
nogyogyaszat@szszri.hu
odm@szszri.hu
ortopedia@szszri.hu
pulmonologia@szszri.hu

Idõpont adás

Hétfõ-péntek: 700–800
Hétfõ-csütörtök: 700–800
930–10 között
Rendelési idõben
Rendelési idõben
Rendelési idõben
Hétfõ, péntek: 800–1200
Hétfõ: 800–1200
Rendelési idõ alatt
Rendelési idõ alatt
Rendelési idõ alatt
Hétfõ-péntek: 700–800
Hétfõ, szerda, péntek: 700–900,
kedd: 930–1130, csütörtök: 1330–1430
Rendelési idõ alatt
Hétfõ-péntek: 1000–1300
Hétfõ-péntek: 1100–1300
Rendelési idõ alatt
Hétfõ-péntek: 700–800
Hétfõ-péntek: 1200–1400
Rendelési idõ alatt
Hétfõ-péntek: 1100–1300
Hétfõ-péntek: 700–800
Kedd: 1200–1400
Hétfõ-péntek: 1000–1200
Hétfõ-péntek: 700–800, 1600–1800
Hétfõ-péntek: 1100–1300
Hétfõ-szerda: 800–900,
csütörtök: 1500–1600,
péntek: 800–900

ujsag@dunaharaszti.hu
ÚJSÁGUNK LETÖLTHETÕ ÉS OLVASHATÓ A WWW.DUNAHARASZTI.HU HONLAPON!
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Kreativitás fejlesztése: öröm és siker forrása
Rohanó világban élünk. Reggeltõl estig dolgozunk, küzdünk a megélhetésért. Figyelmünk középpontjában a teljesítmény, a siker
elérése, az elõbbre jutás vágya áll. Mire az
egésznapi feszített tempó után a szülõk hazatérnek, sokszor már csak a „lényegre” marad idõ. Vacsora fõzése közben megkérdezzük gyermekeinktõl: Mi volt az iskolában?
Hogy ment az írás, olvasás, matematika?
Hányast kaptál a dolgozatra, felelésre?
Hogy közben hogyan érezte magát, mik az
örömei, mi teszi õt boldoggá, nem biztos,
hogy kiderül!
Gyermekeinktõl elvárjuk, hogy jól teljesítsenek a tanulásban, szorgalmasak, törekvõk,
kiemelkedõek legyenek, hiszen õk a mi szemünk fényei, és büszkék szeretnénk lenni rájuk. Az iskolai feladatokon túl otthon is követelünk tõlük. Miközben a teljesítményre
koncentrálunk, elvész a lényeg: gyermekünk
kiegyensúlyozott, boldog, önbizalommal teli
és vidám ifjúként élje az életét.
Mindenki vágyik arra, hogy figyeljenek rá,
csodálják társai az osztályban, hogy különlegesnek érezhesse magát, de a tanulás nem
mindenkinek megy egyformán jól. Van, akinek jó a logikája, vagy a nyelvérzéke, és
olyan is van, aki szépen énekel, jól tud futni, esetleg ügyesen rajzol. Mégis a felnõttek a tanulásban elért eredményeikre koncentrálnak. Így aztán a készségtárgyak lényegtelennek minõsülnek, nem fontosak a
számunkra. A gyerekek alkotókedve támogatás híján elvész, önbizalmuk csökken. Pedig a belsõ alkotóerõ és öröm nagyon fontos eleme életünknek, ez hozhat minket
egyensúlyba.
Amíg csak a munka, teljesítmény, a logikus
összefüggések keresése, ítéletek és negatív
vélemények keretei között mozgunk, addig a
logikai - bal agyféltekénk kizárólagos irányítása alatt állunk. A jobb agyféltekénk a szabadság, mûvészi hajlamok, alkotókészség,
belsõ világunk elfogadó - befogadó irányítójaként mûködik életünkben, ha hagyjuk. Általában a bal agyfélteke uralja világunkat és
minket magunkat is. Így a legtöbben azt gondolják magukról: „Nekem nincs semmihez
tehetségem! Nem tudok énekelni, táncolni,
rajzolni…”
A munka taposómalmában õrlõdünk néha
kedvetlenül, kimerülten. Energiáinkat végsõkig kimerítve hajszoljuk magunkat. Valójában azonban mindannyian rendelkezünk kreatív képességekkel, hiszen mindenkinek van
jobb agyféltekéje. A baj, hogy ritkán használjuk azt és nem tudjuk, hogyan kell.
Gyermekkorban beszédtanuláskor fogalmakat alkotunk, s ez él bennünk, amikor rajzolni akarunk. Ezért felnõttként legtöbben már
azt tapasztaljuk, hogy nem tudjuk lerajzolni,
amit látunk, s amit szeretnénk.
Ebben segít Betty Edwards módszere: a jobb
agyféltekés rajzolás. Ez az amerikai mûvésztanár rájött, hogyan lehet a szunnyadó kreativitást felébreszteni. Olyan rajztechnikákat
dolgozott ki, melynek segítségével a látásmód fejlõdik.
8 éve tanítok ezzel a módszerrel gyerekeket
és felnõtteket nagy sikerrel. Azon dolgozom,
hogy kifejlesszem annak módszereit, hogyan lehet egyre fiatalabb életkorban, akár
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a ceruzafogás elsõ pillanatától ezzel a szemléletmóddal rajzolni tanulni. Ezért foglalkozom 3-4 éves kortól óvodásokkal is, egyéni
és kiscsoportos formában, fejlesztve a megfigyelõkészséget, kézügyességet, a grafikus
technikák elsajátítása közben.
E speciális rajzi feladatok rendszeres gyakorlása segíti a koncentrációs képesség kialakulását, melynek hiánya sok problémát
okoz késõbb az iskolában. Megtanulnak az
adott feladatra figyelni, az „ITT ÉS MOST”ban lenni, így képességeik kibontakozását
semmi nem korlátozza.
Rövid idõ alatt óriási változás érhetõ el:
örömteli, könynyed és eredményes
tanulás,
felszabadultság,
önkifejezés, alkotókészség,
kapcsolatteremtés, önbizalom,
önismeret terén.
Szeretnék szülõket, nagyszülõket is megtanítani erre a módszerre, akik a
Ilonka Nerina 8 éves
gyerekeiknek,

Török Lilla
10 éves

Ilonka Szabina
9 éves

unokáiknak már otthon átadhatják ezt a látásmódot.
Ez év nyarán több héten keresztül tanulhatják és gyakorolhatják óvodások és iskolások
napközis gyerektáboraimban, s a kamaszok
és felnõttek intenzív tanfolyamokon a jobb
agyféltekés rajzolást. Az õsz folyamán pedig szakkörökön és gyakorló foglalkozásokon fejleszthetik tovább a kialakult alapkészségeiket.
Barabásné Czeiner Gabriella
tanító, kineziológus
T: 36-30-911-8015

Szalkai Zsófi 10 éves

Rábenspeck Sára
11 éves
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Török Petra
12 éves
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei
Sportéjszaka 2013.

Idén április 5-én, ötödik éve került megrendezésre a már lassanként hagyománynyá váló sportéjszaka, amely immáron az
egyik legközkedveltebb iskolai esemény
lett.
Még kora délután, a hivatalos megnyitó
elõtt a tanulók részt vehettek a Hospice
Alapítvány virágágyásának felavatásán,
melynek keretében betekintést nyerhettünk mûködésükbe, és abba, hogy hogyan
segítenek más embereken. Ezután futóverseny következett volna a Hõsök terén,
de ez sajnos a rossz idõjárás miatt elmaradt. 4 órától megkezdõdtek a sportéjszaka tényleges programjai. Míg a sportolni
vágyó diákok a beregisztrálásra vártak,
addig a többieket teaház, táncszõnyeg és
sakkverseny várta.

A megnyitó kezdéseként a dunavarsányi
óvodás karate csoport tartott nekünk bemutatót, ezután következett igazgató úr
rövid beszéde, és két hiphop táncelõadást
is megtekinthettük. Ezt követte a csapatok
felvonulása, az indulók és a csapatmezek
versenye, ami mindig az egyik legérdekesebb része az estének, hiszen itt a diákok
kreativitásukat mérhetik össze ellenfeleikkel. Idén is nagyon sokan jelentkeztek, és
ahogyan az már megszokott, a versenyzõk jobbnál jobb ötletekkel álltak elõ. Ebben az évben az egyik különlegesség az
volt, hogy egy tanár-diák csapat is részt
vett a „küzdelemben”, igazgató úr vezetésével.
A tornateremben kezdetét vette a kosárlabda bajnokság, a színvonalas meccseken látszódott a diákok mozgásöröme és
versenyszelleme, ezenkívül lelkes szurkolótáborok is alakultak. Ezalatt a már folyó
programok mellett darts verseny, ping
pong és jóga is várta az érdeklõdõket.
9 óra körül megérkeztek értünk a buszok,
hogy az Oázis Wellness-ben folytatódjon
tovább a szórakozás és természetesen a
verseny. Ott az átpakolás és átöltözés
Dunaharaszti Hírek – május

lánk egyik legszínvonalasabb rendezvénye, mely segít közelebb hozni egymáshoz a tanárokat és a diákokat, és megszerettetni velünk a sportot.
Számunkra ugyan ez volt az utolsó alkalom, hogy a Baktay tanulóiként vettünk
részt rajta, de jövõre – hasonlóan sok elõdünkhöz – öregdiákokként visszatérünk!
Dori Zsófia 12. a
Lénárt Csenge 12. a
után a sportolni vágyókat röplabda, vízi
röplabda és kispályás foci bajnokság várta, az uszodában pedig lehetett jelentkezni úszóversenyre is. Ezalatt a pihenni vágyók kiélvezhették a wellness adottságait: egész éjszaka használatunkra álltak a
medencék illetve a szaunák, akik pedig
mozgással szerették volna tölteni szabad
idejüket, azok a konditerembe mehettek.
A programok alatt persze senki sem éhezett, mert tanáraink és a segítõ diákok fáradhatatlanul kenték a szendvicseket nekünk reggelig.
A rendezvénynek különleges vendégei is
voltak, hiszen idén a polgármester úr az
önkormányzati dolgozókkal kiállított egy
csapatot, és játszottak egy meccset a mi
tanáraink és diákjaink vegyes csapata ellen. Emellett a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumból is érkezett hozzánk egy lelkes és sportos diákcsapat,
akik szintén pozitív élményeket gyûjtöttek
az éjszaka folyamán.
A hagyományos csapatversenyek mellett
idén sem maradhattak el a plusz programok, melyek segítségével új sportágakat
is megismerhettünk. Így lehetõségünk volt
zumbázni, akrobatikus Rock&Roll, hiphop és magyar körtáncokat tanulni, ezenkívül jógázni és aerobicozni. Ebben az is
jó volt, hogy a programokat nagyrészt a
tanárok vagy a diákok csinálták, ezzel is
még családiasabbá téve a rendezvényt.
Amikor már véget értek a bajnokságok és
mindenki kezdett kicsit elbágyadni,
Baginé Körmendi Éva tanárnõ vicces sorversenyekkel igyekezett felrázni minket.
Ehhez a tanárok maguknak toborozták
össze a csapatukat. A feladatok igazán
szórakoztatóak voltak (pl.: vécépumpával
hajtva kellett egy gördeszkán feküdve eljutni egyik pontból a másikba), és végül a
szoros küzdelmet Fábry Júlia tanárnõ és
csapata nyerte.
Ezután lehetõségünk volt még egy utolsót
fürdeni, aztán átöltöztünk, pakoltunk és indultunk is haza, a kirendelt buszokkal.
Véleményünk szerint a sportéjszaka isko-

2013. április 8–13.
III. Viribus Unitis Projekttalálkozó
Ljubljanában
Szlovénia a térképen egy tyúkra hasonlít?
A Dolenjska nem egy szlovén sütemény?
Ebben az iskolai tanévben szinte repültek
a hónapok. Köszönhetõ ez egyrészt a
szokásos tanrendi feladatoknak, valamint
az Egész életen át tartó tanulás program
Comenius pályázatának is.

Athéni kirándulásunk után néhány héttel
már Ljubljanába készültünk egy újabb 8
fõbõl álló csapattal. Ez a találkozó nemcsak környezetvédelemmel kapcsolatos
felkészülést kívánt, hanem a fogadó iskola, Srednja medijska in grafična šola
Ljubljana felkérésére rövid kultúrmûsorral is kedveskedtek a vendég országok
iskolái.
Az utazást megelõzõ rendszeres próbák,
megbeszélések alkalmával kellõen összerázódott kis csapatunk. Kísérõkollégámmal, Csépány Szilárddal mi felnõttek is
olykor kicsit botladozva, de annál lelkesebben vettünk részt országunk néptáncbemutatójában, amivel büszkén állíthatom, hogy osztatlan sikert arattunk.
A sok móka mellett természetesen komoly
szakmai munka folyt. A projektben résztvevõ iskoláknak más-más ökológiai problémát felölelõ témát kellett kidolgozniuk és
figyelemfelkeltõ formában prezentálniuk.
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Szlovénia az üvegházhatásról, a cseh küldöttség
a helytelen életvitelbõl
adódó civilizációs betegségekrõl, a görög delegáció a túlnépesedésrõl,
Törökország a nukleáris
energia felhasználásáról
és a radioaktív hulladékok elhelyezésérõl, Litvánia a környezetszennyezésrõl
szóló
Kyoto
Egyezményrõl, a lengyel
iskola a nem megújuló
energiaforrások hiányáról, a finnek a fenntartható fejlõdésrõl, a mi csapatunk pedig az ózonréteg védelmében létrejött Montreal Protokolról tartott kiselõadást. Az elsõ tartalmas és kimerítõ munkanapot a fõvárosi Bowling Arénában zártuk, ahol a 8 ország diákjai és tanárai
együtt próbálhatták ki golyógurító és
kuglieltaláló képességüket. Vidám este
volt.
A következõ nap városnézéssel indult, ellátogattunk a város fölé magasodó Ljubljana Gradba. A vár panorámatornyából
nemcsak a várost csodálhattuk meg, hanem a Julia Alpok és Triglav vonulatait is
lehetett látni.
Ezután kezdõdött a már náluk is hagyománnyá vált iskolai „Ki mit tud”, ahol a színes tehetségek mellett, mi vendégiskolák
is bemutathattuk produkcióinkat. Pillanatok alatt megtelt a színpad, amikor a görög diákok, vagy a török vendégek sortáncra invitálták a közönséget, a hangulatot szinte leírni sem lehet. Az országok bemutatóit a mi táncunk zárta, produkciónkat végig vastaps kísérte.
De a munka délután folytatódott, amikor is
a diákok nemzetközi csapatokat alkotva
készítették el a már említett témákat felölelõ posztereket. Barátkozva, egymást
tanítva sok új ismeretet szerezhettek a közös feladatmegoldás során. Öröm volt látni, hogy a magyar diákok szívesen vállalták fel a szónok szerepet és nem okozott
gondot számukra, hogy idegen nyelven
kell elõadást tartaniuk.
Igazán tartalmas napokat töltöttünk barátainknál. Egésznapos kirándulás keretében meglátogattuk a szlovén karsztvidéket, a Postojnában található Cseppkõbarlangot, Predjama sziklavárát, ahol
középkori harcos bemutatót is láthattunk. Újabb barátságok születtek, tanulóink, ha csak egy hétre is betekinthettek egy-egy szlovén család mindennapi
életébe, és megannyi felejthetetlen élménnyel telve búcsúztunk vendéglátóinktól abban a reményben, hogy október-

ben ismét találkozhatunk immár Dunaharasztiban, ahol közel 80
vendégre számítunk a
kontinens 7 országából.
Az igazi kihívást jelentõ
feladatra nagy lelkesedéssel készülünk a projektben résztvevõ kollégáimmal és diákjainkkal.
Köszönöm kollégámnak,
Csépány Szilárdnak a
segítséget,
Slavoczky
Nikolettnek (11. a) és
Görög Bálintnak (11. b) a
tánctanítást,
valamint
Seress Anett, Hujder Döníz (9. b), Bozóki
Ágnes, Bánhegyi Gergely (11. b) tanulóknak a lelkesedést és példamutató magatartást.
Nagy-Gyõr Dalma
Projektkoordinátor

Második dél-kelet európai ifjúsági
világörökség fórum a békéért
és a fenntartható fejõdésért

Iskolánkat jelentkezésünk alapján választották ki, hogy részt vehessünk a 2013 április 6–11-ig a szerbiai Zajecarban az
UNESCO Szerb Nemzeti Bizottsága, a
Szerb UNESCO Szövetség és az
UNESCO Világörökség Velencei Központja által közösen megrendezett konferencián. A jelentkezési feltételeknek megfelelõen dél-kelet európai országokból (Albánia,
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Görögország, Horvátország, Magyarország, Macedónia, Montenegro, Románia, Szerbia,
Szlovénia) országonként két iskola, iskolánként egy tanár és egy diák vehetett
részt az eseményen. Magyarországot és
a Baktay Ervin Gimnáziumot jómagam,

Párkányi Judit, mint tanár és Horváth Laura 11. b osztályos tanuló képviselte.
A konferencia célja volt, hogy a meghívott
országok iskolái és ezáltal az országok és
régiók között elõsegítse az együttmûkö14

dést a világörökség és a fenntartható fejlõdés témájában. Tanári szempontból a
megbeszélések tárgya az volt, hogy a fenti témákat hogyan illesszük be iskoláink
tantervébe. Az UNESCO ezáltal nem csak
diplomáciai úton, hanem a legalsó szinten, az iskolákat egyenként megszólítva is
szeretné elérni, hogy a világörökség és
fenntartható fejlõdés tematikáját integráljuk oktatási rendszerünkbe. Ehhez egy
oktatócsomagot ajánlanak figyelmünkbe,

amely praktikus módon tantárgyakra,
konkrét tevékenységtípusokra és azon
belül feladatokra lebontva segíti a világörökségi helyszínek megismerését és oktat azok megõrzésének fontosságáról és
annak módjairól. A konferencia célja továbbá a meglévõ tananyag megismertetése mellett annak továbbfejlesztése a
fenntartható fejlõdés, mint önálló tematikai egység hozzáadásával.
A konferencia intenzív programja jó fizikai
és szellemi erõnlétet kívánt a résztvevõktõl minden nap késõ estig. Munkánk magába foglalta iskolánk világörökséggel
kapcsolatos tevékenységeinek bemutatását és hazánk képviseletét prezentációkon keresztül, valamint a kapcsolatépítést, vagyis a jövõbeli közös munkára vonatkozó javaslatok megfogalmazását.
A diákok ENSZ vita fórum szimuláción
vettek részt, melyet a világon az egyik legjobbnak tartott modell (BIMUN = Belgrade
International Model United Nations) alapján folytattak megfelelõ komolysággal és
kiváló angolsággal.
A programot színesítették a helyszín, kelet Szerbia központjaként számontartott
Zajecar közelében tett kirándulások. Az
egyiken egy szerb kulturális világörökségi
helyszínt ismerhettünk meg, a Felix
Romuliana-t, vagy másnéven Gamzigrad
Romuliana-t, mely a III.–IV. századi
Galerius császár palotája volt. Az óriási
terülten, festõ természeti környezetben elhelyezkedõ romokat 1953-ban tárták fel
mai formájukban és a helyszín 1994-ben
került a világörökség listájára. Második kirándulásunk alkalmával ellátogattunk a
Negotin közeli mûemlék borospincékhez.
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A hely a várományosok listáján szerepel.
Sajnos az idõjárás nem volt tekintettel a
konferencia programjára: a hideg idõ és
az esõ beárnyékolta a kulturális tanulmányutak felhõtlenségét.
Utunk célját igazán itthon fogja betölteni
azzal, ha igazán együtt fogunk mûködni a
megismert iskolákkal olyan projektekben
amelyek a világörökség megismerésére,
annak felelõsségteljes megõrzésére irányulnak. Valamint azzal, ha közvetlen környezetünkbõl, így iskolánkból kiindulva
segítjük a világörökség és a fenntartható
fejlõdés témájának ébrentartását, tudatosítását mind az oktatók, mind pedig a tanulók körében így az oktatáson keresztül
terjesztve az információt szûkebb lakókörnyezetünkben. Összességében sok új élménnyel, új barátokkal, új nemzetközi
kapcsolatok lehetõségével, ötletekkel
gazdagodva térhettünk haza – a sors iróniájának jóvoltából –, immár ragyogó napsütésben.

UNESCO konferencia
a diák szemszögbõl
Iskolánk részt vett Zajecarban a 2013. 04.
06–11. között megrendezésre kerülõ Világörökség témával foglalkozó nemzetközi (Délkelet-Európai) konferencián. Számos országból érkeztek tanárok és diákok
is akik azért jöttek hogy iskolájukat képviseljék. Köztük Albániából, Bulgáriából,

Ciprusról, Görögországból és még lehetne sorolni.
Ezt a fórumot elsõsorban a diákoknak
szervezték azzal a céllal, hogy a fiatalabbaknak egy bizonyos útmutatóként szolgáljon a jövõben. Éppen ezért a konferencia alatt, ami egyben a lényege is volt a
találkozónak, ENSZ vita szimuláción vehettünk részt. A diákok kaptak egy-egy világörökségi helyszínnel rendelkezõ országot amit képviselniük kellett mint egy küldöttnek. Kellett nyitóbeszédet mondaniuk,
vitázniuk és a végén szavazniuk. Összességében az oktatás terén egy fantasztikus
tapasztalattal mehetett haza mindenki. De
ez csak az oktatás része volt.
A szimulációs gyakorlaton kívül számos
helyre ellátogathattak a fiatalok, ugyanis a
fizikai és szellemi programok szépen el
lettek osztva. Elsõ kirándulásunk egy bizonyos Gamzigrad-Rumuliana-hoz vezetett ami egy római korból ránk maradt várat takar. Ez a helyi világörökség hely itt
Zajecarban. Itt megcsodálhattuk a párat-

lan építészeti remekmûveket és a
gyönyörûszép állapotban ránk maradt mozaikokat. Ezután a városi Múzeumban mi
is próbára tehettük mûvészi képességeinket a mozaik készítésben, valamint a festésben.
A további napokban ellátogattunk a bolgár határ közvetlen közelébe, a
Negotinske borpincékhez, ahol nagy választék volt az ottani borkülönlegességekbõl. A borpince megcsodálása után a
tulajdonos nagyon hangulatos istállós éttermében vacsorázhattunk, ahol a székek is boroshordó kinézetûek voltak.
Megkóstolhattunk sokféle tradicionális
ételt és közben egy öreg bácsikból álló
igen kis számmal rendelkezõ zenésztársulat játszott nekünk vidámabbnál vidámabb nótákat.
Idõközben a diákokat az önkéntes fiatalok még egy helyi klubba is elvitték, hogy
egy kicsit kikapcsolódjanak, sõt még városnézõ körúton is voltak. Ami viszont a
legnagyobb érdeklõdést váltotta ki a
többségbõl az természetesen az utolsó
napon megrendezésre kerülõ kulturális
est volt. Ez volt az az est ahol mindenki
bemutatta az országát és annak különleges ételeit, italait, na és persze a népi
öltözetet. Mindenki nagyon élvezte az
országok közötti barangolást és rendkívüli érdeklõdéssel kóstolták végig az
ételeket.
Egy fantasztikus hetet töltöttünk együtt a
diákokkal és nagyon megszerettük egymást olyannyira, hogy voltak olyanok a végén akik sírva fakadtak a búcsúzkodásnál.
Rengeteg nemzetközi kapcsolatra tettünk
szert és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot egymással. Ez a konferencia hatalmas
nagy tapasztalat szerzési lehetõséget
adott mindenkinek és egyben lehetõséget
arra hogy további kapcsolatokat építhessünk ki. Remélem az iskolánk fel tudja
venni a kapcsolatot a résztvevõk nagy részével.
Horváth Laura 11. b

RAJZFILMES TÁBOR
egész nyáron
Turnusok: június 17–21., június 24–28., július 1–5., július 8–12., július 15–19.,
július 22–26., július 29–augusztus 2., augusztus 5–9., augusztus 12–16., augusztus
26-30.
Idõpont: hétfõtõl péntekig 9-16 óráig.
A Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes tábort tart egész nyáron Óbudán. Szeretettel várjuk
a 6–17 éveseket rajzfilmes muhelyünkbe, ahol a gyerekeknek részük lehet abban a
varázslatban, hogy rajzaik „életre kelnek”.
Program: Saját rajzfilm készítése, melyet CD lemezen hazavihetnek.
Játékos foglalkozást tart az „Így készül a rajzfilm” témakörben stúdiónk operatõre
(a Mézga, a Vili a veréb c. filmek operatõre). Ebéd után játék a szabadban.
Délutánonként animációs filmek vetítése egészíti ki a rajzolást.
További felvilágosítást adunk a 06-1/250-1355-ös telefonszámon.
Cím: Magyar Rajzfilm Kft. Óbuda, Kerék u. 80. E-mail: clarus-tax@t-online.hu
A www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html weboldalon megtekinthetik a
gyerekek munkáit!

Dunaharaszti Hírek – május

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

15

A Hunyadi János Általános Iskola hírei
Rendhagyó történelem óra
a Hunyadiban
Iskolánkban immár hagyományként megrendezésre kerülõ rendhagyó történelem
órán vehettek részt a nyolcadik évfolyam
diákjai 2013. március 25-én.
Az elõadásra történelem óra keretében
került sor, amit Máté József, a Dunaharaszti Katonai Hagyományõrzõ Egyesület
tagja tartott. Érdekes történeteket hallhattunk – a túlélõk tapasztalatai és beszámolói alapján – arról, hogy a második világháború idején Dunaharasztin milyen események zajlottak. Az elõadást korabeli fotókkal és háborús tárgyi emlékekkel tette
még élvezetesebbé. A gyerekek megnézhették, kézbe foghatták ezeket, majd az
elõadás végén lehetõségük volt a kérdéseiket feltenni.
Azért is örültünk ennek a lehetõségnek,
mert most fejeztük be a második világháború történetének tanulmányozását, így a
gyerekeknek lehetõsége volt, hogy ismereteiket tovább bõvítsék. Reméljük, hogy
az elkövetkezõ tanévben is alkalmuk nyí-

lik a gyerekeknek ilyen programon részt
venni, melynek sikerességét bizonyítja az
is, hogy diákjaink még napokkal késõbb is
errõl beszéltek.
Gáborné Szilágyi Erzsébet
Molnár Zsanett

„Érdekes, tartalmas, szépen kidolgozott
elõadás volt.”
Polonkai Boglárka
„Köszönjük Máté Józsefnek, hogy ellátogatott hozzánk”
Mihály Alexandra
„Nagyon hasznos volt a rendhagyó történelem óra, mert olyan dolgokat is megtudtunk, amik nem szerepelnek a tankönyvekben.”
Szilágyi Kata Lívia

„Nekem a kedvenc témám a második világháború. Ezért is tartom nagyon hasznosnak ezt a történelem órát.”
Tókos Ádám

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Természettudományos találkozó
a Rákócziban
Iskolánkban idén is megrendeztük a természettudományos találkozót. Mi és a fizika szakkör tanulói is alig vártuk már ezt
a napot, hogy bemutathassuk a szakkörön készített kísérleteinket.
Szikora Viktor az áram kémiai hatását
szemléltette. Dragschitz Xavér, akinek a
repülés és a repülõk a hobbyja, a vizes rakétával készült. Bordás Balázs nyomáskülönbségen alapuló kísérletet készített.
A hetedikes tanulók is a nyomunkban járnak. Fõdi Máté és Simon Krisztián „Hogyan lehet egy fõtt tojást egy üvegbe zárni” vákuumos kísérletet mutatott be,
Szuhay Márk és Vitál Dávid pedig ital automatát készítettek.
Látványos és érdekes volt az erõ elosztásával kapcsolatos kísérlet (légköri nyomás) amit a Kõrösi iskola tanulói mutatták be.
Köszönjük az
értékes díjakat, amelyekben részesültünk.
Bár a jövõben
elballagunk
az iskolából,
de mindig kellemes emlék
lesz a természettudományos találkozó.
Dragschitz Xavér 8. c
és Szikora Viktor 8. b osztályos tanulók
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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

2013. áprilisi újszülöttek

Ma már mindenki tudja, hogy a tartósan fennálló stressz megbetegíthet.
Szervezetünk jeleket küld, ha túl sokat követelünk magunktól!
A stressz, a szorongás szerepe elsõsorban a szív- és érrendszeri megbetegedések
esetében is bizonyítható. A modern technológiának köszönhetõen a szív- és érrendszeri stressz
ma már gyorsan és könnyen mérhetõ, egy EKG -alapú VIPORT nevû orvosi készülékkel!
MOST DÍJMENTESEN! Május 29-én és június 12-én.
Szívéhez szólunk a szívéért!
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!
Használja ki a lehetõséget és foglaljon idõpontot már most magának!
BIO-EGÉSZSÉGKÖZPONT-ban megoldást találhat stressz csökkentõ és egészség javító (saját jel)kezelésekre mely a szervezet öngyógyító képességét segíti és fokozza – biofizikai módszerrel, amely nem igényli hogy higgyenek benne!
A kezelések MCC (biorezonanciás) készülékkel történnek, fájdalom mentesen,
gyógyszermentesen!
Bejelentkezés: Tóth Borbála 06-30-369-85-94

Bárdos Józsefné
Egri Pálné
F. Nagy Gyula
Farkas Ferenc László
Fiedor Ferenc
Heffter Norbert
Illyés Attiláné
Maczó István
Mester Istvánné
özv. Homoki Istvánné
Póra Györgyné
Schneider Rezsõné
Sinkó Rókusné
Sipos Istvánné
Szabó Irén
Sztakó Imréné
Varga Istvánné
Weinber János
Zörgõ Pál

élt 88 évet
élt 89 évet
élt 88 évet
élt 68 évet
élt 67 évet
élt 66 évet
élt 68 évet
élt 38 évet
élt 67 évet
élt 92 évet
élt 84 évet
élt 87 évet
élt 76 évet
élt 81 évet
élt 84 évet
élt 86 évet
élt 93 évet
élt 75 évet
élt 59 évet

Ruhaosztásés átvétel
lesz június 14-én és 21-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.

04. 16.
04. 26.
04. 05.
04. 30.
04. 02.
04. 18.
04. 01.
04. 01.
04. 16.
04. 13.
04. 12.
04. 11.
04. 18.
04. 21.
04. 27.
04. 09.
04. 08.
04. 10.
04. 20.
04. 30.
04. 26.

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

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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Bánkuti Gergely
Czinege Zsombor
Csereklei Napsugár
Csontos Annabella Kira
Csuka Ferenc Dominik
Dányi Blanka
Forr Mónika
Gazdag Esztella Dorottya
Gréts Kincsõ Áfonya
Hargitai Kristóf
Ignácz Regina
Jakab Brájen Dávid
Kiss Dániel
Krajnyák Vivien
Kovács Bence
Mrovcza Márk
Pataki Benett Dániel
Rácz Balázs
Szabó Eszter
Tóth Örs
Trencsényi Csilla Mia

Czinege Zsombor

2012. április hónapban
elhunytak neve és életkora

Gréts Kincsõ Áfonya

BIO-EGÉSZSÉGKÖZPONT
– Egészsége érdekében!

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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Kedves újság
és kedves olvasók

Több mint száz optika segíti
a rászorulókat országszerte!

Múlt héten átalakítás alá került a kert, ahol lakunk a párommal, még újak vagyunk itt, decemberben költöztünk ide családi okokból, és az aranyos szomszédink meg is engedték,
hogy kutyussal költözzünk, mivel bérlõk vagyunk, ezért mi
amúgy is függünk mások jóindulatától, amit egzisztencia hiányában így 30 éves kor felett elég nehéz elviselni, de hát ezzel nem vagyunk egyedül.
Amióta kertkapcsolat lehetõségünk van, szinte alig visszük
sétálni a kutyusunkat, aki 11 éven keresztül lakásban élt, és
neki ez nagy boldogság is, de hát a kertrendezés indokolta,
hogy azért egy körre mégiscsak el kellene vinni a környéken
(meg még ideköltözésünk idején is elõfordult néhány séta, hiszen világ életében sétált a kutyus, nem a lakásba piszkított
nyilván). Ami megdöbbentett, hogy már eddig is feltûnt, hogy
a Móra Ferenc és a Jendrassik György utca sarkán egy középkorú férfi szúrós szemmel néz minket a kertjébõl (neki is
két kutyája van, akik nyilván ugatnak, ha fajtársuk elsétál elõttük), de ami megdöbbentett, hogy amikor bátorkodtam arrafelé sétálni, elzavart az utcából. Annyit az igazságról, hogy a
kutyusom mivel 11 évig lakásban volt, dinamikusabb, és
energikusabb kutyus, és domináns kan, 49 kilómmal arra
szállok, amerre megy, tehát muszáj az olvasókat beavatnom
ebbe, hiszen nem bántani akarom a kedves itt élõt, akinek
belerontottam az életébe, mert bátorkodtam arra húzatni magam. Kiváltképp, mielõtt még ránk ordibált volna, egy kistermetû kan kutya, amelyik szabadon mászkált, nekitámadt a
szabályosan pórázon sétáltatott kutyámra, így visszafordultam, és megint a férfi portája elõtt kellett elsétálnom. Õ közben végig figyelt minket egyre mérgesebben. Az, hogy nem
értette meg, és nem vette tudomásul, hogy ezt a szerencsétlen helyzetet a kényszer szülte, és az, hogy pont, hogy alkalmazkodó vagyok a végsõkig, hiszen nem volt megtiltva,
hogy használjam az átalakítás alatt lévõ kertet, de mégiscsak
inkább nem lábatlankodunk ott a kutyussal, hanem szép az
idõ, menjünk egyet…
Szóval sajnálatos módon hangos kiabálásba fajult az eset, a
férfi eltiltott minket az utcából jelezve, hogy ez az õ utcája. Innen üzenem neki, hogy bocsánatot kérek a szemtelenségemért, és a felháborodásomért, aminek hangot kellett adnom
sajnos azon a szinten, ahogyan õ is kommunikált velem, de
az, hogy kihozta belõlem is az állatot, az viszont nagyon megviselt.
A kutyám törvényileg szabályosan van tartva. Szedem a piszkát, soha még nem hagytam ott utána, még a bokorból is kiszedem, nem viccelek, 11 év városban élés a kutyával az 11
év, és ott erre szokás figyelni. Még a mások által eldobott szemetet is felszedem, amivel sajnos nap mint nap találkozom.
A kutyám chippel és oltásokkal el van látva, és ahogy már írtam, pórázon sétáltatom, és nem csapom ki az utcára, ahogy
azt szintén túl gyakran látom itt a környéken is.
De se a kóboroló kutyák, se a szeméthalmok nem zavarnak
senkit. Az viszont már zavaró, ha szabályosan és törvényesen sétáltatom a minden tekintetben felelõsségteljesen tartott
kutyámat.
Kérdésem, az utca akkor most egy bizonyos emberé? Vagy
közterület? Az, hogy a kutyák szabadon kószálnak, az a normális, és én vagyok az abnormális? Húzzak vissza a városba? Kérem, akinek van hozzászólása, küldje be nekem, mert
szeretném tudni, mik azok a szabályok, amiket be kell tartanom, hogy konfliktusmentesen élhessek itt. Mint írtam, alkalmazkodó-képes vagyok, csak emberhez méltóan és civilizáltan kommunikálják le velem, és akkor ahhoz tartom magam.
Senkinek nem szeretnék tüske lenni a szemében. Mindenkinek jár egy jobb világ, annak is, aki kikiabál a kerítésen, mert
lehet, egész más baja van, amit én nem tudhatok. Kívánom
neki is, hogy az élete ne bánat, hanem öröm legyen, és ne a
rosszat, hanem a jót lássa meg másokban.

Az Opticnet Hungary Egyesülés az országos alapítványok mellett helyi és regionális szervezetek támogatását is felvállalta, és
minden eladott szemüveg után 1000 forintot jótékonysági célokra ajánlott fel.
Az Opticnet és partner optikái
számára kiemelten fontos a társadalmi felelõsségvállalás és segítségnyújtás. A látássérült emberek segítése az Opticnet Partnereknek évek óta szívügye,
ezért 2013 februárjában jelentõsebb összeggel támogatták a
„Szól a szív…” közhasznú alapítványt, amely a látássérült
gyermekek speciális oktatását
segíti elõ.
Szemüvegenként 1000 Ft adomány!
Az Opticnet azonban nem csak az országos szervezeteknek segít,
hanem karitatív tevékenységét a helyi és regionális szervezetekre,
alapítványokra is kiterjeszti. Magyarország legnagyobb látszerészekbõl álló hálózatának legújabb, 2013. március 31-ig tartó akciójához országszerte több mint száz hazai optika csatlakozott. A partner optikák minden eladott szemüveg után 1000 Ft-ot jótékonysági
célokra ajánlottak fel, hogy szemüveghez segítsék a rászorulókat.
A felajánlás ajándékkupon formájában történik, és az optikák által
megjelölt kedvezményezettek szemüvegkészítésre, illetve egyéb látásjavító termékekre válthatják be az adott üzletben összegyûlt öszszeget.
A Szemlátomás Optika a Dunaharaszti Nagycsaládosok Egyesületét választotta, és 35 000 forinttal támogatja a szervezetet. Az alapítvány a felajánlott ajándékkupont Lele Boglárkának és családjának adta tovább .
Évek óta a társadalom szolgálatában
Az Opticnet folyamatosan törekszik arra, hogy felelõsségteljes cégként példával járjon versenytársai elõtt azáltal, hogy rendszeres támogatással segíti a hátrányos helyzetûeket. Az Egyesülés 2012 márciusában az „Informatika a látássérültekért” Alapítványt, 2011-ben
pedig Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét segítette adományával, a korábbi években a Magyar Vöröskereszttel együttmûködve tevékenyen részt vett az „Együtt a szegénység ellen” kampány adománygyûjtésében, valamint a „Szemléletjavító Szalon” program keretében 100 gyengén látó illetve látássérült felnõttet és gyermeket ajándékozott meg új szemüveggel. Mindemellett a rendszeres
látásellenõrzés érdekében ingyenes látásszûrõ napot rendezett, és a
2010-ben elindította nagyszabású szûrõprogramját, a Nagy Látástesztet, amelynek keretében minden évben szûrõbusszal járják az országot, és ingyenesen tesztelik az ország lakosságának látását.
További információk: www.opticnet.hu

Kultur Mici
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Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.

Majális városunkban

