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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei

Május végén a rossz idõ miatt rendre a
díszteremben tartottuk a teraszra tervezett
programokat. Elõször a CookLers együt-

Dr. Feledy Balázs nyitotta meg az elsõ Dunaharaszti Nemzetközi Mûvésztelep kiállítását, mely nyitvatartási idõben egész nyáron át látogatható.
Örömmel láttuk vendégül Varsányi Ferenc helyi evangélikus lelkész ÉltetÕ címû
könyvének bemutatóját. A mûvet Bíró
László katolikus püspök és Nagy Péter
református lelkész méltatta.

tes zenei kalandozására került sor, majd a
Soroksári Hermann Antal Harmonika
Zenekar koncertjét is bent rendeztük. Az

Június elsején a Liget Kórus évadzáró koncertje népesítette be a kúriát.
elõadáson megemlékeztünk az évtizedeken át városunkban tanító és zenekart vezetõ Hermann Antalról, a harmonika
együttes alapító névadójáról is.
Múzeumi esték sorozatunkban dr. Kubassek János volt a vendégünk, aki Baktay

Ervin emberi és tudós nagyságáról és
geográfiai munkásságáról tartott elõadást.

Június 14-én végre a terv szerint, a teraszon rendezhettük meg Takáts Eszter remek
hangulatú zenés, sanzonos estjét, ahol a második részben Cseh Tamás dalaival tisztelegtünk a két éve elhunyt elõadó emléke elõtt.

Következõ programjainkból:
június 27. csütörtök 19 óra:
július 5. péntek 18 óra:
július 6. szombat 19 óra:
július 13. szombat 19 óra:
július 19. péntek 19 óra:
július 27. péntek 19 óra:

A Molnár Dixieland Band szabadtéri koncertje. Esõnap jún. 28 péntek.
Sváb est. Házigazda a Sváb Táncház tánccsoport.
a haraszti Zacustic együttes koncertje a teraszon.
A P. Mobil billentyûsének, Zeffer Andrásnak és N. Nyiba Sándornak elõadóestje.
Böjte Csaba ajánlásával Kiss Kata Zenekara ad jótékonysági koncertet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára.
Birtha László és Becskei József estje a teraszon
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk rendezvényeinken!
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„Éljen a Magyar” – Nemzeti összetartozás napja Dunaharasztin
A Nemzeti összetartozás napján megemlékezõ rendezvényt tartottak Dunaharasztin. A Dunaharaszti Polgári Kör az Önkormányzat támogatásával a megemlékezéshez illõ, színvonalas
elõadást hozott városunkba.
A június 4-i rendezvények kapcsán, sokakban merül fel a kérdés: ünnep vagy
gyásznap? A Tihanyi
Vándorszínpad elõadása választ adott a
kérdésre: megemlékezés, mely bebizonyította, hogy a mûvészet összekapcsoló
ereje nem ismer határokat. Az „Éljen a Magyar” produkció operettek, magyar nóták
és hazafias dalok, opera és rock opera egyvelegeként színvonalas és tartalmas élményt nyújtott a Laffert-kúriában megje-

figyelembe véve (mint az beigazolódott, jó
döntéssel, hisz eleredt az esõ) a Kúriába
helyezték át a programot. Ez a döntés
mind az elõadók, mind pedig a megjelent
vendégek számára kedvezõ volt. A Hõsök
terén megjelentek közül szinte mindenki
megérkezett az elõdadás kezdetére, az új
helyszínre, ahol a Polgári Kör rétessel és
pogácsával várta az érkezõket.

A Tihanyi Tóth Csaba és Turpinszky Béla által elõadott „Nemzeti dal” sokak szemébe
csalt könnyeket.

lent mintegy 80 embernek. A megemlékezésen részt vett Dunaharaszti polgármestere és sokan a testület tagjai közül.
A rendezvényt eredetileg a Hõsök terére
tervezték, már javában folytak a technikai
elõkészületek, mikor is az idõjárás jelentést

A fellépõk, a Tihanyi Vándorszínpad tagjai: Tihanyi Tóth Csaba színész, Subi Zoltán színész, Bognár Rita énekes, Iván Gál
Judit és Turpinszky Béla énekes felejthetetlen élményt nyújtottak.
Az elõadás alcímében említett szép és gyönyörû Magyarország tájai szinte megelevenedtek elõttünk. A dalok által megszólaltatott történelmi szereplõk a haza és a
nemzet nagyságát és a nemzeti összefogás értelmét hirdették.

Dunaharaszti Hírek – június

A majd egy órás mûsor befejeztével a
megjelentek még hosszasan beszélgettek
egymással. Aki ott volt, örök élménnyel távozott, aki nem volt ott, az talán legközelebb eljön.
Mikó F. László
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90. születésját
ünnepelte
Mezõ János,

A Városi Könyvtár elé kihelyezett
könyvszekrény a nyári nyitvatartási
idõben is várja a könyvbarátokat!
Vegyenek hát belõle olvasnivalót,
de kérjük, hogy tegyenek is be
mások örömére!
A Városi Könyvtár eddig 377 db
ajándékba kapott, illetve állományból
kivont könyvet rakott a szekrénybe.
Június közepén már
csak 88 db volt benne.

KÉPESLAPOK DUNAHARASZTIRÓL
A fokozott érdeklõdésre való tekintettel
elkészítettük a megújult Dunaharaszti legszebb fotóiból
a város egyedi képeslapjait.
Ízelítõül most Önöknek 6 változatot mutatunk be,
amit hamarosan továbbiak követnek.
Az üdvözlõlapok a Városi Könyvtárban 100 Ft/db áron megvásárolhatók.
Küldjenek Önök is barátaiknak, ismerõseiknek, rokonaiknak
igényes dunaharaszti képeslapokat!
A képes levelezõlapok honlapunkon megtekinthetõk:
www.dhbiblio.hu

és
95. születésnapját
ünnepelte
Sándor Béla.

Isten éltesse
mindkettõjüket!

Dunaharaszti Hírek – június
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BIZTONSÁG - ÉLMÉNY - PROGRAMOK
HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG 07–18 ÓRA KÖZÖTT
Érdeklõdni: 30-9484-221; www.fitness-sziget.hu
Helyszín: Taksony Fitness Sziget Ifjúsági tábor
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Megkóstoltuk Magyarországot
A hosszúra nyúlt tél után, a jó idõ beköszöntével országszerte megszaporodnak a
szabadtéri gasztronómiai rendezvények. Így van ez városunkban is ahol a
Dunaharaszti Nõegylet immáron 5. éve szervezi meg baráti bogrács partiját. Egyesületek, baráti társaságok jelentkeztek és jöttek el a megmérettetésre, ami igazából nem is verseny volt, hanem egy jó hétvégi kikapcsolódás, kellemes együttlét a
mai rohanó világban. A szervezõk az idén is gyönyörû, az esemény hangulatához
kiválóan illeszkedõ helyszínt választottak – a Duna Campinget.
A folyó közelsége, a vízpart jó levegõje, a hatalmasra nõtt fák árnyéka, üde zöld
pázsit melynek szépsége csak ritkán tudatosodik bennünk, teszik még kellemesebbé rendezvényeinket, s éppen ezek az alkalmak vetetik észre velünk, hogy ilyen
csodálatos természeti környezet közelében is éljük mindennapjainkat.
Már kialakult tendencia, hogy fõzõversenyünkön a résztvevõ csapatok száma évrõl évre emelkedik s ez most is így történt. A régi kedves visszajáró vendégek mellett újabb és újabb csapatok is jelentkeznek az eseményre, az idén három környékbeli vadásztársasággal bõvült ki a mezõny.
A résztvevõk komolyan készültek, sátorállítással, sörcsappal, különleges fõzõberendezésekkel, de igazán a legnépszerûbb a bogrács maradt, az alatta ropogó fával, aminek tüze és füstös illata kellemesen átjárja a benne fõtt ételt, és ami miatt
annak olyan utánozhatatlan íze és zamata lesz.
Az elkészült ételek repertoárja, a csapatok fantáziája határtalan volt, még Gordon
Ramsey is megirigyelte volna olyan különleges étkek készültek.
Volt itt körmös csülök, kakaspörkölt túrós csuszával, erdélyi csorbaleves, lecsós
csirkemáj, korhely bableves – és még sorolhatnánk – most is összefut a nyál a
szánkban ha csak rá gondolunk.
A szakmai zsûrit a Dunaharaszti Turján Vadásztársaság „Gombás vaddisznóragu,
hagymás krumpli gombóccal” menüje nyûgözte le legjobban s így õk érdemelték
ki az elsõ helyezést.
A második helyen egy szintén vadászcsapat a Szigetszentmiklósi Gazdák Vadásztársaság végeztek „Vaddisznópörkölt Szigetszentmiklós módra” nevû étkükkel.
A harmadik hely egy a kedvességükkel, jókedvükkel mindenki szimpátiáját s szeretetét elnyerõ társaságé, a Haraszti Bevándorlóké lett. Az õ kompozíciójuk már a
nevében is – Vargányagombás vadmalacpörkölt, metélõhagymás burgonyalángossal – nyerõ volt, s a helyezésük a bizonyíték, az íze is.
Az idén is sikerült minden résztvevõt, barátokat és alkalmilag betérõket jóllakatni,
új ismeretségeket kötni, a régieket ápolni, és egy felejthetetlen napot szerezni minden jelenlévõnek!
Sokan segítettek a rendezvény szervezésében, sátorállításban, padok, asztalok
biztosításában, a tûzifa helyszínre szállításában, a zenei háttér biztosításában.
Nekik szeretnénk ezúton is köszönetet mondani!
Jövõre veletek ugyanitt!

Dunaharaszti Nõegylet

Gyermeknap

Dunaharaszti Hírek – június
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Dunaharaszti Önkormányzat Képviselõ-testületének
2013. május 27-i ülése
Beszámoló a két ülés között eltelt idõszakban történt eseményekrõl:
– Elkezdõdtek az út és csapadékvíz-elvezetési
beruházások
kivitelezései.
A Csengeri utcában és a Vásárhelyi
közben elkészültek a szegélyek és az
alaprétegek. Jelenleg a Homok utca
szegélyezése folyik.
– A Havasi utcában a DPMV Zrt. a vízbekötések cseréjét végzi el a héten, az útépítés utána kezdõdik meg.
– Folytatódnak az aszfalt utak kátyúzási,
illetve a földutak gréderezési munkálatai, a padkajavítások, ûrszelvény-gallyazások.
– Az Andrássy u.–Golgota u. csomópontban a megsüllyedt aszfaltburkolat javítása megtörtént.
– A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ köszönettel vette a Fiat Ducato
mikrobusz tulajdonba adási szándékát,
azonban jogszabályi felhatalmazás hiányában tulajdonba venni nem tudják.
Üzembentartóként kerülne bele a KLIK
a forgalmi engedélybe, továbbá a KLIK
vállalta minden költség megtérítését az
autóval kapcsolatosan.
– A Multiszint Kft-vel kötött hulladékszállítási szerzõdést 6 hónappal – 2013. december 31-ig – meghosszabbítottuk oly
módon, hogy a közszolgáltatás zavartalanul kerüljön ellátásra, de a meghoszszabbítás idõtartamának vége egyben a
szerzõdés felmondásának dátuma is.
– Kihelyezésre kerültek a villanyoszlopokon lévõ tartószerkezetre a futómuskátlik, és megkezdõdött az egynyári virágok kiültetése is.
– Megtörtént a kistérségi szúnyoggyérítés
is 2013. május 21. és 23. között.
– Megszervezésre került a Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálat közremûködésével 2013. június 17-tõl 2013. július
12-ig (4 hét) a nyári napközi.
– A „Tégy egy könyvet – végy egy könyvet” könyvszekrény mûködésének tapasztalatai:
A könyvszekrény 2013. április 19-én
nyílt meg 247 db könyvvel. Április 25-én
100 db könyv került bele, majd május
21-én további 30 db. Ez összesen eddig 377 db ajándék és állományból kivont könyvet jelent, melybõl 2013. május 22-én már csak 118 db könyv volt a
szekrényben.
– A Városi Könyvtár nyári nyitvatartási
rendje:
2013. július 1-tõl–július 31-ig
Hétfõ:
13–18 óra
Szerda: 10–12 és 13–18 óra
Péntek: 13–18 óra

Fenti idõpontban a könyvtár mindkét
egysége – könyves és téka részleg – is
nyitva tart. Egyébként a nyári nyitva tartásról a következõ városi újságban és a
Városi Könyvtár honlapján folyamatosan tájékozódhatnak a könyvtárhasználók. Augusztus 2-tõl visszaáll az eredeti nyitvatartási idõ!
Dr. Szalay László polgármester beszámolója után a képviselõ-testület közbeszerzési eljárásban hirdetett eredményt. A
Paál László utca elsõ szakaszát és a
Tompa utcát az Út-Ép-Ker Kft. építheti
meg, nettó 114,5 millió forintért. A helyi járatú buszközlekedést 2018. május 31-ig
a Ventona-Trans Kft. biztosítja majd a városban, bruttó 2,33 millió forintért havonta.
A képviselõk elfogadták a köztisztaságról
és a hulladék-gazdálkodásról szóló, illetve az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeleteket. Az utóbbi esetében Kücsön
Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezetet. A testület
döntött arról, hogy a Spirkó és Társa Kft.,
felszámolás alatt lévõ társasággal szemben fennálló 9,7 milliós követelését 6 millió forint ellenében egy követelés-kezelõ
cég számára engedményezi. A képviselõk döntése értelmében az önkormányzat
pénzügyi fedezetet biztosít az állam által átvett intézmények technikai dolgozóinak 2012. december havi bérére.
Ezt követõen tárgyalta meg a testület a
gördeszka pálya elhelyezését célzó elõterjesztést. Dr. Szalay László polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
és a Városfejlesztési, Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésen tárgyalta a kérdést, és konszenzus
alakult ki. Az eredeti javaslatot, miszerint
a pályát a Sport-szigetre költöztessék, elvetették a magas költségek miatt. A három célnak – zavaró zajhatás megszüntetése, a gyerekek sportolási lehetõségének további biztosítása, mindez az eredeti telephelyen – megfelelõen az ideiglenesen bezárt pálya a mostani helyén újul
meg. A fa alapfelépítmény helyett egy zajelnyelõ betonalapra kerülnek a játékok,
melyek újak és korszerûbbek lesznek,
mint a mostaniak. Sokkal kisebb lesz a
zajhatás. Az új eszközök mozgathatóak
lesznek, ha nem szûnik meg a zavaró hatás, át lehet helyezni õket. Zajvédõ fal is
épül a pálya és a lakóépületek közé.
Mindez egy 22 milliós keretösszegbõl valósul meg. Drscsákné Kerekes Gabriella
kérdésére, miszerint mindez mennyi idõt

vesz igénybe, a polgármester 4-6 hétben
jelölte meg a munkálatokra szükséges
idõt. A testület egyhangú igennel támogatta a javaslatot. A képviselõk ezt követõen döntöttek egy lakásbérleti szerzõdés
meghosszabbításáról.
A Dunaharaszti Vagyonhasznosító Kft.
éves beszámolóját a testület Hargitai
Péter ügyvezetõ kiegészítésével együtt
fogadta el. Egy képviselõi kérdésre válaszul az ügyvezetõ elmondta, hogy a
rendkívüli kiadások emelkedését az
okozta, hogy egy jogszabály-változás miatt az idei évtõl építményadót kell fizetni
a Hétszínvirág Óvoda után. A Dél-Pest
Megyei Víziközmû Szolgáltató Zrt. beszámolójához Hajdú Zsolt hozzáfûzte,
hogy a közgyûlés rendben lezajlott, a felügyelõ bizottság rendben találta a mûködést, a 11 környékbeli önkormányzat tulajdonában álló társaság 48 millió forintos nyereséget ért el. A testület a beszámolót elfogadta.
A képviselõk elfogadták a Mese Óvoda
alapító okiratának módosítását, és a
Hétszínvirág Óvoda új alapító okiratát.
Dr. Szalay László és Hajdú Zsolt elmondták, hogy tárgyaltak a helyi német önkormányzattal, ennek nyomán az alapító okiratokba bekerülnek az intézmények német elnevezései és német tagintézmények jönnek létre az óvodákon belül. A
testület elfogadta a Klebelsberg Központhoz került intézmények alapító okiratainak módosítására a Központ által tett javaslatokat is. Utolsó napirendként a képviselõk elfogadták az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.
Dr. Szalay László polgármester napirend
után tett szóbeli elõterjesztésében elmondta, hogy a megnövekedett gyermeklétszám miatti iskolabõvítésekre újabb 6
millió forint átcsoportosítása vált szükségessé. Hajdú Zsolt is megerõsítette, hogy
a tavaszi beiratkozások során is megmutatkozott a létszámemelkedés, a bõvítés
megoldásán
az
önkormányzat
a
Klebelsberg Központtal együtt dolgozik.
Pethõ Zoltán jegyzõ hozzátette, hogy a
költség-kalkulációk jók voltak, de a mûszaki tartalom megváltozott. A Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskolában is
többletmunkák merültek fel, a konyhához
is hozzá kell nyúlni. A képviselõk egyhangúlag fogadták el a polgármester elõterjesztését. Hajdú Zsolt kért szót ezt követõen, és elmondta, hogy az általa vezetett szakbizottság kiírta a diákösztöndíjpályázatot. 8 tanulót támogat majd a bizottság, érdemes pályázni, június 25. a
határidõ.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. július 1-je Köztisztviselõi Nap,
az ügyfélfogadás szünetel, így a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal zárva lesz!
Megértésüket köszönjük!
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
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Búcsúzó
Elment a tanár úr. Véget ért egy
hosszú, küzdelmes élet a maga
szépségeivel,
szomorúságaival,
örömeivel, tragédiáival, sikereivel,
ellentmondásaival. Kirõl is írhatok,
amikor dr. Helméczy Mátyásra
gondolok? A tanárról, aki szigorúan követelt és igazságosan osztályozott? A víziúttörõ vezetõrõl, aki
a cserkészet szellemét csempészte a
mozgalmi életbe? A tankönyvíróról, akinek több mint nyolcmillió
példányban keltek el munkái? A
képviselõrõl, aki oroszlánrészt vállalt Dunaharaszti várossá válásban? A helytörténészrõl, aki megalapította a helytörténeti gyûjteményt, megírta településünk történetét?
A munkatársról, akivel élete utolsó éveiben együtt dolgozhattam, és
megtisztelt, hogy utolsó könyveinek elkészítésében részt vegyek? Azt
hiszem, a felsorolás is jelzi, hogy nem hétköznapi életutat kell felvázolni, ha Matyi bácsira emlékezünk.
Helméczy Mátyás Debrecenben született. Édesanyja polgári, cívis családból származott, édesapja „Horthysta” katonatiszt volt. Magát és családját végigkísérték és kísértették a huszadik század történelmének
nagy sorsfordulatai. A jómódú polgárcsemete, akit már a harmincas
években autóval vittek iskolába, a háborút követõen hamarosan megismerte az élet mélyebb, sötétebb bugyrait, de mindig talpra állt, cinikus szellemi fölénnyel dacolt a hatalommal, kitartóan, a nélkülözések
és üldöztetések idején is megvalósítva életcélját a nagy családot. Sorsregény címû könyvében így emlékszik vissza ezekre az évekre:

„Elértem 83. életévemet. Átéltem hat nemzeti sorsfordulatot!
Szereztem három diplomát: a jogit a szegedi egyetemen, a történelem
tanárit Budapesten az ELTEN, a „kõmûves diplomát” kitelepítettként
a Hortobágyon, s mindegyik diplomámat hasznosítottam is.
Neveltem nyolc boldogságot adó gyermeket, családi házam mindig teli zsivajgó, aranyos unokákkal.
Õriztek, a Hortobágyon, Kistarcsa és Tököl közbiztonsági õrizetes táborában, sõt, az Andrássy út 60. börtönpincéiben, de nem törtem meg.
Tíz évig csak politikamentes tárgyakat taníthattam, mégis oly történelem tankönyvíró lettem, aki a marxizmusra nevelés helyett, több évfolyamon visszahozta iskoláinkba a hazaszeretetre nevelést, már a kádári idõszakban is.
Bebarangoltam vagy harminc országot. Jártam szinte minden földrészen. Láttam, kerestem a természeti szépségeiket, s kutattam hogyan
élnek az ottani emberek – jobban, rosszabbul, mint mi.
Bekapcsolódtam lakóhelyem politikai életébe. Terveztem jövõjét, segítettem várossá válását.
Feldolgoztam ezer oldalon történetét, s elsõként kaptam meg, a Pro
Urbe Dunaharaszti kitüntetõ díjat.
Így éltem át több mint nyolcvan évet, mikor írni kezdtem ezen életemet, küzdelmeit és boldogságot bemutató regényt.”
A regény véget ért. Katolikus hitben nevelkedett írója és fõhõse megtért õseihez. Hátrahagyott életmûve elõtt tisztelegjünk azokkal a szavakkal, melyek 1994-ben, kitüntetésének átadását kísérték:
„Pályafutása és munkája példa lehet az utókor számára, és méltán
érdemli ki Dunaharaszti Város elismerését és a Pro Urbe kitüntetést.”
És a tanítványok tiszteletét, még egyszer fejet hajtva a tanár úr elõtt:
Matyi bácsi, nyugodj békében!
Gáll Sándor

Dunaharaszti új utakon
Az idei évben kilenc utca épül meg
Az idei évben is folytatódik az a nagyszabású program, ami Dunaharaszti úthálózatának teljes megújítását – a földes utak
szilárd burkolattal való ellátását – célozza. Az idei évben kilenc utca megépítését vállalta az önkormányzat, és most
már biztos, hogy vállalásának határidõ
elõtt eleget is fog tenni.

vel a polgármesteri hivatal szakértõi sikeresen lebonyolították a közbeszerzési
eljárásokat, az útépítés az eredetileg tervezettnél is gyorsabban halad. Már készen áll a Homok, a Csengeri és a Havasi András utcák, valamint a Vásárhelyi köz aszfaltozása, jelenleg zajlanak
a befejezõ munkálatok, de ezeket az utcákat már birtokba vehették a közlekedõk. De készül már a Kiss Ernõ, a Csen-

Egy évtized kitartó és következetes munkája kellett ahhoz, hogy Dunaharaszti utcahálózata megújuljon és ezáltal közlekedésének feltételei ugrásszerûen javuljanak. Mára elérte az önkormányzat,
hogy a szilárd burkolatú belterületi utcák
aránya 95%-os. Tíz évvel ezelõtt ez a
20%-ot sem érte el. Minden lehetséges
eszközt – saját, hazai és uniós forrást –
megmozgatva sikerült ezt elérni.
2013-ra is ambiciózus, de teljesíthetõ terveket tûzött ki a képviselõ-testület, és mi-

des és a Duna utca is. Itt mostanában
kezdõdik a szegélyezés és az alaprétegek behordása.
Az útburkolatok alatti zárt csapadékcsatornák már beépítésre kerültek, a nyílt
vízelvezetõ rendszer (árkok) kivitelezése
az útépítést követõen történik majd meg.
Az idei év második ütemében elõször a
Tompa utca kerül sorra, majd teljesül egy
régi óhaj azzal, hogy a Paál László utca
azon szakasza, amely a temetõtõl a jelenlegi lakóövezet végéig tart, szintén
szilárd burkolatot kap. Ezekben az esetekben is megkötötték a kivitelezési szerzõdéseket a közbeszerzési eljárás eredményeként, az elõkészítõ munkálatok
már zajlanak.
A munkálatok során az idei évben összesen 2454 méter hosszúságú út készül el
a városban, 231 millió forint + áfa öszszegbõl.
Polgármesteri Hivatal

Csengeri utca

Havasi utca
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Homok utca
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ANTANTMISSZIÓ A KÖNYVESBOLTOKBAN
Beszélgetés Gál Vilmos történésszel
Dr. Csorba László, a Nemzeti Múzeum fõigazgatója mutatta be a napokban megjelent „Antantmisszió” címû szépirodalmi alkotást, mely Magyarország egy izgalmas, eddig kevéssé feltárt és bemutatott idõszakában játszódik. A könyvben kibontakozik egy hiteles történelmi eseményeken és dokumentumokon alapuló, szerelemmel átszõtt kémtörténet, melyben megismerhetjük az 1919-es proletárdiktatúra utáni napokat, a román megszállás heteit, a trianoni nemzettragédiát megelõzõ magyar és nemzetközi állapotokat. A kötet szerzõje a városunkban élõ
William Gallen, akivel a regényrõl beszélgettünk. Bevezetésképpen elárulhatjuk a
kedves olvasónak, hogy az angolosan csengõ név csak szerzõi álnév. Az író eredeti neve Gál Vilmos, tisztes civil foglalkozása pedig történész, a Nemzeti Múzeum
fõmuzeológusa. Dunaharasztin már sokan ismerhetik, hiszen érdekes elõadásokat
tartott a világkiállításokról a Városi Könyvtárban.
– Miért az álnév?
– Nagyon egyszerû, az igazi nevemet szeretném megtartani a szakmai publikációkhoz,
történészi munkáimhoz. A William Gallen a
nevem angolos változata.
– Mirõl szól a regény?
– A történet a román megszállás viszonylag rövid, a Tanácsköztársaság bukásától Horthy Budapestre történõ bevonulásáig tartó idõszaka
alatt játszódik. Ezt a mintegy három hónapos
idõszakot eddig nem írta meg senki, a történelmi munkákban is csak néhány bekezdést
szántak rá. Az idõszakról nincsen sok forrás,
de Bandholtz tábornok fennmaradt naplójából
jól végig lehet követni a történteket. A történet fõhõse Weiss százados, magyar származású, amerikai katona, Harry Hill Bandholtz tábornoknak, az amerikai misszió magyarországi parancsnokának munkatársa.
– Ki is volt Bandholtz tábornok?
– Amerikai fõtiszt, akinek feladata a nagyhatalmak területi elképzeléseinek érvényesítse
volt a román megszállókkal szemben. Pozitív
hõsként vonult be a magyar történelembe; sokak számára ismert, hogy személyesen akadályozta meg, hogy a megszálló román hadsereg
kifossza a Nemzeti Múzeumot. Ezért a tettéért
1937-ben szobrot állítottak emlékére az amerikai nagykövetség elõtt, a Szabadság téren.
1949-ben a követség tagjai a szobrot bevitték
magukhoz, nehogy a hatalomra került kommunisták beolvasszák, és megsemmisüljön. A tábornok szobra itt vészelte át a szocialista évtizedeket, és csak 1989-ben került vissza a helyére.
– Miért nem a tábornok a fõhõs, hiszen a
források nagy része tõle származik?
– Nem akartam Bandholtzot fõhõsként bemutatni, ezért más lett a fõszereplõ. Weiss a tábornok munkatársa, név szerint is szerepel a
naplóban, tehát létezõ személy, de nagyon keveset tudunk róla, mindössze annyit, hogy magyar származású, és jó beszélte a nyelvünket.
Ez lehetõvé tette, hogy szabadon formálhassam alakját. Keresztnevét sem tudjuk, a Mike
nevet én adtam neki, és vezetékneve alapján
bajor-magyar származást eredeztetem neki.
– Történészként számos publikációd és
könyved is megjelent már, miért tartottad
szükségesnek, hogy szépírói feladatba fogjál?
– Azért írtam regényt, mert ebben a formában
talán többen olvassák el, mint egy tudományos
történelmi munkát, több emberhez jut el, így
jobban népszerûsíthetem a történelmet. A tör10

ténet rövid idõszakot ölel fel, de aki
olvassa, az elõre és hátratekintve a
történelemben talán jobban megérti azt a kort, azt a légkört, ami jellemezte az akkori országot. Ezt a
szépirodalom segítségével sokkal
jobban lehetett árnyalni, ábrázolni.
– A történelmi hitelesség mellett
lehetõséged volt saját véleményed megismertetésére is. Hogyan jelenik meg ez a könyvben?
– Ma már tudjuk, hogy nem kellett
volna elveszteni Magyarország
kétharmadát, ugyanis a háború végén még többszázezer katonánk
volt. Ha Károlyiék nem kezdik meg a hadsereg leszerelését és morális szétzüllesztését, azt
hadra lehetet volna fogni a határok védelmében, a katonákat motiválta volna, hogy már
nem idegen földön, hanem a hazájuk, otthonuk, családjuk védelmében kellett volna harcolniuk.
A könyvben szerepel egy párizsi lány, aki maga is kém. Levelet ír a felettesének, amiben felvázolja a párizsi helyzetet, hogy mit szándékoznak tenni a magyarokkal. Rajta keresztül
akartam tükrözni a véleményemet, láttatni,
hogy miként zajlottak a béketárgyalás eseményei, Trianon elõkészületei. Külön csoportokban, román, szerb, csehszlovák bizottságokban készültek a tervek, s amikor összerakták
az eredményeket, látták, hogy jóval túllõttek a
célon, de mégsem változtattak, mert a „szakértõk”, akik a döntéshozóknak adták a tanácsokat, jól megfizetett lekötelezettjei voltak a
kisantant államoknak. Hazugság, intrika, politikai csatározások, színfalak mögötti aljas játék jellemezte a békediktátum megszületésének korát.
– A történelmi hitelességen túl a kor ábrázolása, az akkori világ részletei, az 1919-es
Budapest légköre, az emberek hangulata jól
is érzékelhetõ. Hogyan készültél fel ara,
hogy mindezt hitelesen láttasd?
– Hosszú idõn át kutattam, végigböngésztem
a korszak összes újságját. Megpróbáltam az
akkori Budapestet úgy bemutatni, hogy az akkori hangulat, az emberekben bujkáló érzések
érezhetõk legyenek. Ezért kerültek be olyan
részletek, amelyek a Tanácsköztársaság romhalmait mutatják be. Tudjuk, hogy a proletárdiktatúra a korábbi szimbólumokat, köztéri
építményeket el akarta tüntetni a maga építette díszletekkel. Ezek fából, gipszbõl készült
provizórikus építmények voltak, együtt múltak

el a rövid életû rezsimmel. Ezeknek a
még el nem takarított maradványait is
beépítettem a regénybe. De sok más
részletre is oda kellett figyelnem. A
könyv egyik jelenete Aradon játszódik. Ennek megírásához kutatnom
kellett a korabeli Arad arculatát. Régi képeslapokon láttam, hogy a belvárosban a boltok kirakata elõtt csíkos vászon napernyõk vannak kifeszítve, és hogy a városban omnibuszok járnak. Az omnibuszon tábla
volt, hogy a busz emeletét hölgyek
számára nem ajánlják. Ezek mind
bekerültek a könyvbe: a fõhõs azon morfondírozik, hogy miért nem mehetnek fel nõk az
emeletre. Valószínûleg ennek prózai oka volt;
a hölgyeket meg akarták óvni attól, hogy felfelé haladás közben be lehessen lesni a szoknyájuk alá.
– Négy évig szinte titokban írtad a regényt.
Miként telt el ez az idõszak, hogyan készült
a könyv?
– 2008-ban, amikor a Világkiállító magyarokat befejeztem, rögtön elkezdtem írni a regényemet. 2011-re lettem készen vele, de nem
folyamatosan írtam, több szakaszban le kellet
állnom, amikor nagyobb múzeumi munkán
kellett dolgoznom. Ha egyfolytában írhatom,
két év alatt lettem volna készen. Tényleg csak
a hozzám legközelebb állók tudtak a könyv
születésérõl. Nem mertem felvállalni annak
kockázatát, hogy ha nem adják ki a mûvemet,
kellemetlen helyzetbe kerülök. Így is másfél
évig kerestem kiadót. Több próbálkozás után
találtunk egymásra az L'Harmattan Kiadóval.
– A könyv arról árulkodik, hogy sikeres volt
az együttmûködés.
– Igen, jól dolgoztunk együtt, mert én meggyõzhetõ vagyok, és ha az tényleg jót tesz a
regénynek, hajlandó vagyok változtatni. Ez
meg is történt, így született meg a nyomtatásba kerülõ mû.
– Végezetül néhány szó a szerzõrõl: mióta
élsz Dunaharasztin, és hogy érzed itt magad?
– 2010-ben költöztünk Harasztira, de a környéket jól ismerem, mert Pesterzsébeten születtem. Mikor idejöttünk lakni, csak a Duna
part környékét ismertem jobban, de mára nagyon megszeretem a várost, a széles gondozott
utcákat, a sok fát, parkokat, zöld területeket.
Sokat kerékpározunk, a feleségemmel a nyári
idõszakban biciklivel járunk be munkahelyünkre, a Nemzeti Múzeumba.
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– Hogyan lesz valakibõl múzeumi szakember?
– Kétéves koromtól a könyvek rabja vagyok.
Elõször a nagymamám mesélt sokat, majd miután megtanultam olvasni, egyre faltam a
könyveket. Nõvéremmel kiolvastuk a közeli
kis könyvtár állományának nagy részét. Egészen kis korom óta történész szerettem volna
lenni. Ehhez képest mûszaki középiskolában
végeztem technikusként, majd innen felvételiztem az ELTE-re. Állítólag az iskolából az
egyetlen vagyok, aki jelentkezett, és be is jutott a bölcsészkarra. Történelem-muzeológia
szakon végeztem, tizenöt éve dolgozom a
Nemzeti Múzeumban.
– Kutatási területed és fõbb munkáid?
– Jelenleg fõmuzeológus vagyok, kutatási területem a magyar mûvelõdéstörténet, ezen belül is a világkiállítások története, valamint a tudománytörténet. Az Állandó Történeti Kiállítás végén található az általam 2004-ben készített Tudós magyarok, akik a 20. századot csinálták címû kiállítás, mely a XX. századi magyar tudósoknak, fõleg a Nobel-díjasoknak állít emléket, és amelyet Vizi E. Szilveszter, az
Akadémia akkori elnöke nyitott meg. 2008ban, majd 2010-ben bõvített kiadásban jelent

meg a Világkiállító magyarok címû könyvem,
melyben Magyarország 1851 és 2010 közötti
világkiállításokon való részvételét, sikereit,
ezen keresztül a kulturális, ipari, mezõgazdasági fejlõdését mutatom be.
– Olvastam egy kedves kis múzeumi anekdotát. Hogyan kerültél kapcsolatba a nagy
Sztálin fülével?
– Három évvel ezelõtt kereste meg a Nemzeti
Múzeumot egy magánember, aki megvételre
ajánlotta az 1956-os forradalomban ledöntött és
szétdarabolt Sztálin szobor egy töredékét, a bal
fülét. Miután már múzeumi kiállításon szerepelt
a tárgy és az azonosítása megtörtént (méretarányok alapján, egy ma is létezõ, ember nagyságú minta segítségével), szerettük volna megvenni, de az ár (2 millió forint) túl soknak bizonyult, visszautasítottuk. A tulajdonos ezt követõen árverésre bocsátotta, de nem is licitáltak
a tárgyra. A történtek után újra felajánlotta nekünk a fület és elfogadta ajánlatunkat, amely az
eredetileg kért ár negyede volt. A tárgy ma az
állandó kiállításunk '56-os forradalmat bemutató részében látható, egy másik töredék, a Sztálin szobor jobb kézfeje mellett.
– Szakmai munkád mellett tervezel-e még
szépirodalmi mûvet?

– Igen, terveim szerint következõ könyvemben
a második világháború elején hazánkba érkezõ lengyel menekültekrõl lesz szó. Ez is egy
kevéssé ismert idõszaka a XX. századi történelmünknek. Be szeretném mutatni azt az emberségen, a lengyel-magyar barátságon alapuló politikát, amely nyomán befogadtuk a hazájukat elhagyni kénytelen menekülteket, érdekükben szembeszállva és dacolva a III. Birodalommal is. Tartozunk ezzel magunknak és a
történelmim igazságnak.
Csorba László az Antantmisszió méltatásakor kiemelte a szöveg gördülékenységét, olvashatóságát, a történet szövésének izgalmasságát, az apróbb literatúrai bravúrokat,
mely a történelmi hitelesség és a cselekmény
összedolgozásában, a fejezetek izgalmas befejezésben jelentkeznek, s teszik nehezen letehetõvé a könyvet. Ajánljuk mi is a kedves
olvasóknak, nemcsak az érdekfeszítõ tartalom nyújtotta élmény miatt, hanem a lokálpatriotizmus azon büszke érzése okán is,
hogy a honi szépirodalom 2013-ban egy haraszti alkotó munkájával gazdagodhatott.
Gáll Sándor

L A V E
A Lányok Asszonyok a Városért Egyesület a márciusi közgyûlésen megszavazott, 2013. évi programtervének megfelelõen, májusban az alábbi programokon
vett részt.

Anyák napja
Az elõzõ évek hagyományait követve,
2013. május 9-én a Ringató Rendhagyó
osztályfõnöki óra keretében meglátogattuk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 4B osztályos tanulóit. Az Anyák
napja alkalmából, Takács Irén vezetésével üdvözlõ kártyát készítettek a gyerekek. A kártya egy, a gyerekek által
szabadon választott idézetet és egy
hintázó, édesanyjára mosolygó gyermeket ábrázolt. A barkácsolásban megfáradt, az ajándék kártyákban gyönyörködõ gyerekeket Kondorné Erzsike játékos vetélkedõvel szórakoztatta, jutalmazta.

Pályázat
Egyesületünk idén is pályázott az Önkormányzat által meghirdetett támogatásra,
a Képviselõtestület az április 29-i ülésén
200 ezer forint hozzájárulást szavazott
meg, amely – bár kevesebb az elõzõ évihez képest – komoly segítséget jelent
terveink megvalósításához. Ezúton köszönjük meg a Képviselõ-testület segítségét.

Civilszervezetek összefogása
Május 25-én a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete által szervezett virágültetéshez 15 db Kána virággal csatlakozva segítettünk kialakítani a Knézich
utcai buszfordulóban a HOSPICE szót.
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A Magyar Hospice Alapítvány célja, hogy
hozzájáruljanak a daganatos betegek
egyénre szabott ingyenes ápolásához,
fájdalomcsillapításához, a méltóságuk
utolsó pillanatig való megõrzéséhez és
családjuk lelki támogatásához.
Bízunk benne, hogy a környéken lakók
és az arra járók gondoskodnak arról,
hogy a virágok sokáig virítsanak.

Jogi segítségnyújtás
A gazdasági válság érezteti hatását
Egyesületünk tagjai között is, munkahelyi, gyermektartással kapcsolatos és hitelkezelési problémákkal fordultak segítségért. Azon tagjainknak, akik nehezen
igazodnak el a hivatalos levelek világában, segítünk a felszólító levelek értelmezésében, kérvények, beadványok
megfogalmazásában.

Magyar Nóta klub
Nagy örömünkre több nótakedvelõ érdeklõdött a Nóta klubbal kapcsolatban,
így hamarosan megtartjuk a nótázni vágyók elsõ találkozóját.

Nyári napközis tábor
A Dunaharaszti Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat a civilek segítségét
kérte az általános iskolás gyerekek nyári napközis táboroztatásának színesítéséhez. Örömmel tettünk eleget a kérésnek, és az elsõ megbeszélés során felajánlottuk, hogy a tábor idõtartama alatt
több idõpontban bábozással, kézmûvesés sportfoglalkozással, valamint „Várótermi játékok” néven játékos vetélkedõvel szórakoztassuk a gyerekek egy-egy
csoportját.

Várunk minden kedves érdeklõdõt az
Egyesület honlapján, ahol bõvebben
megismerkedhetnek tevékenységünkkel. www.lave.hu
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei
Drama journey of a coin throughout European history:
the last challenge
Egy érme utazásai Európa történelmében: az utolsó kihívás
Tiziana Finocchiaro magyarországi naplója (részletek)
Angolból fordította: Wágner Tamara, 10. b osztályos tanuló
„Május 7.
Amikor hajnali háromkor elindultam otthonról, talán túl álmos voltam ahhoz, hogy felfogjam, a várva várt magyarországi út áll elõttem. Az érzelmeimmel sem voltam egészen tisztában, hisz egy általános boldogság töltött el, mivel kedvenc igémet, az „utazni”-t készültem gyakorolni, de a szívem egy kis szegletében érzéseim ellentmondásosak voltak: tudtam, ez lesz az utolsó projekttalálkozó egy hosszantartó Comenius együttmûködés keretében. Így, mivel nem tudtam eldönteni,
merre húz a lelkem, egyszerûen lecsuktam szemeimet, és hagytam, hogy az érzéseim vezessenek.
Hirtelen ki kellett nyitnom õket, amikor az úton, az
egyik tanítványom, Ingrid, egy édes kerek könynyáztatta arcú lány, hozzám jött és bevallotta,
hogy elvesztette az iratait. Egybõl barátom, Marianna jutott eszembe, aki már várt ránk a repülõtéren: ha õ itt lenne, szilárdan, mint a szikla, kicsit
hunyorgó szemeivel rám nézne, és annyit mondana, hogy ne aggódjak. Ott volt, mosolygott ránk,
és egy meleg ölelésbe szorított. Megkönnyebbültem, mikor épen és egészségesen elértük a magyar földet, és tudtam, hogy minden rendben lesz.
Az út a reptérrõl Dunaharasztira megnyugtatott
egy kicsit, és a jól ismert fû illata üdvözölt amint
kiszálltam a buszból, a Baktay Ervin Gimnázium
elõtt, ahol a magyar diákok fogadtak minket. Annak ellenére, hogy már találkoztak korábban, a
gyerekek egymásra néztek, de senki sem akarta
megtenni az elsõ lépést. Talán túl fáradtak és túlságosan zavarban voltak, hogy megpróbálják a
közeledést, így megtörtem a jeget egy vidám
„Ciao a tutti!”-t kiabálva, és odamentem, hogy üdvözöljem Petrát, Csabát, Tomit, Gergõt, Bencét,
Bogit, Csengét, Tündét és Tamarát. Már sokszor
találkoztam velük, olyanok õk, mint a saját diákjaim.
Május 8.
Budapest látképe úgy tûnt, hogy gyógyír a honvágyra mely felütötte fejét az elsõ éjszakán, mert
a gyerekek elbûvölve nézték a csodálatos kilátást
a Várból, és boldogan sétáltak a régi épületek között a macskaköves utcákon.
Délután a Sváb Tájház adott otthont a nyitóünnepségnek, ez igen kellemes meglepetés volt,

készített hidegtálakat és forró kolbászt sütöttek.
Nem tudtam elaludni anélkül, hogy megkóstoltam
volna egy korty Unicumot a KisDuna vendéglõ teraszán, éreztem mind a 48 gyógynövény pezsdítõ, és egyben pihentetõ hatását. Nagyon vidám
voltam, és ez nem az ital hatása volt, hanem a jó
társaságé, melyhez csatlakozott Dunaharaszti
polgármestere is, aki nagyon büszkén mutatta
szép, piros Vespaját, és szívesen társalgott
Olaszországról és az olasz stílusról.

Mindannyian vágytunk arra, hogy egy kicsit szétnézhessünk, vásárolhassunk, így Marianna engedélyezett egy kis szabad idõt nekünk.
A sétáló utca tele volt kávézókkal, éttermekkel, teraszokkal, és az emberek pihentek a fák és napernyõk árnyékában fagylaltot nyalogatva, vagy
egy frissítõ limonádét iszogatva.

Május 9.

Május 11.

Projektünk témája az utazás a történelemben,
ezért a program harmadik napján egy idõutazást
tettünk az Árpád-korba. A házigazdánk, Magyar
Attila, megjelent a kapuban, a maga középkori öltözetében, termetes volt és nagyon viking-szerû,
mély kék szemével és hosszú szõkés szakállával, de nem tudott olyan ijesztõ lenni, mint ahogy
azt egy harcostól elvárnánk.
A látogatás az Emese Parkba meglepetés volt.
Ahogy átmentünk a fából készült kapun, bele-

Hûvös és szeles volt az
idõ, az esõ is szemerkélt,
de szerencsére a kirándulás a Duna-parton már
meg volt szervezve, az
idõjárástól függetlenül is
mentünk.
Szentendre
miniatûr városa nem változott sokat, bár tíz év telt
el az utolsó látogatásom óta.
A hegyek tetejérõl, Visegrádon, a Duna-part bájosabbnak tûnt, mint valaha.
A vár ott állt, felújítva, ideális körülmények között,
mint egy film díszlete, és
azok akik szerettek volna
fejest ugrani a történelembe, találkozhattak a
múlt szereplõivel, és láthatták, hogy milyen volt
az élet a régi idõkben. A
kilátás a vár tetején lélegzetelállító volt. Kívánhatunk ennél többet? Talán csak annyit, hogy azokkal az emberekkel élhessük újra eme csodálatos
pillanatot, akiket a legjobban szeretünk. A családom otthon hagytam, de velem voltak a szívemben, és ott volt a fogadott családom, a diákjaim,
akiknek mosolyt ajándékozott a munkám.

csöppentünk a magyar középkor légkörbe, mert
a környezet és a szerszámok rekonstrukciója, az
épületek, lovasok és íjászok, minden ami körülvett, a múltat idézte.
Május 10.
A pécsi út ígéretesnek hangzott. Ez a város volt
Európa kulturális fõvárosa 2010-ben, és nagyon
izgatott voltam, hogy meglátogathassam Magyarország egy másik szögletét is, mert biztos voltam
benne, hogy érdekes dolgokat fogunk látni.
Mindenki nagyon jókedvû volt, a tanítványaim boldogak és vidámak voltak a kirándulás alatt. Luigi
megjegyezte, hogy a diákok, különösen a magyarok, akik vigyáztak rájuk, nagyon kedvesek voltak.

Visszamentünk Budapestre, ahol a kirándulás véget ért a Floráliával Aquincumban, ami valaha a
Római Birodalom része volt.
Május 12.

mert tökéletes színhelyet biztosított tanítványaim
tarantella táncának, amivel a többieknek kedveskedtek.
Élveztük a szórakoztató színdarabot, amelyet a
magyar tanulók írtak. Mikor láttam, hogy a svábok
elkezdenek táncolni, csak akkor jöttem rá, hogy
Marianna milyen bölcsen rendezte meg a programot, lehetõséget adva mindenkinek a fellazulásra, és arra, hogy nemzetiségtõl függetlenül átengedjük magunkat a zenének és egymás kezét
fogva, táncolhassunk.
A vacsora remek volt. Néhány segítõkész család
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A Zsolnay Múzeum megtekintése után, amelyet
az egy évvel ezelõtt meglátogatott caltagironei kerámia múzeum egy elegánsabb verziójának találtam, látogatást tettünk az ókeresztény sírkamrákban, ami a világörökség részévé vált 2000-ben,
és amely arról tanúskodik, hogy milyen fontos keresztény központ volt Sophianae (Pécs). Volt egy
csipetnyi római benne, azt mondanám, talán a temetõ, vagy a sírok miatt, de mindenesetre nagyon
közelinek éreztem kultúránkhoz.

Szabadnap. Diákjaink úgy tervezték, hogy bemennek a belvárosba, így mentünk mi is velük.
Marianna engedélyezett nekünk egy szabadnapot. Tamarát és Petrát, Tomit és Zsoltot bízta meg,
hogy szervezzék meg a látogatást Budapestre. Jó
kezekben voltunk: a magyar diákok gondoskodtak rólunk és nagyon figyelmesek voltak, vigyáztak mindenkire, még a felnõttekre is! Bíztunk bennük, még akkor is, mikor átvittek a hídon a város
másik oldalára, megmászatták velünk a Gellérthegyet, hogy piknikezzünk a fák alatt. Nem szeretem a gyorséttermi szendvicseket, de ez egy különleges helyzet volt, és talán ez volt a legjobb
hamburger, amit valaha ettem, úgy gondolom,
hogy semelyik étterem nem lett volna olyan vonzó, mint egy padon, kilátással a Dunára, jó társaságban enni!

ujsag@dunaharaszti.hu
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Május 13.
Ez a nap korán kezdõdött számomra, mert az
Olasz nagykövetségre kellett mennünk, hogy beszerezzünk új, ideiglenes dokumentumokat Ingridnek, hogy visszautazhasson Olaszországba.
A többiek, Valeria, Daniela, Giuseppe és az
összes diák az iskolában voltak, az érme ünnepségen, az utolsón, amit, nagy csalódásomra elkerülhetetlenül ki kellett hagynom. Nem akartam elmulasztani egyetlen pillanatot sem a magyarországi tartózkodásomból, de a hiányzásommal az
érme ceremóniáról úgy nézett ki, hogy lemaradok
a hivatalos projektzáró ünnepségrõl. Ingrid Zoltánnal, Tamara édesapjával érkezett, hogy együtt
menjünk a nagykövetségre, és ez lehetõvé tett
egy másfajta kirándulást a városban, mert a város olyan törénelmi területeit is megtekinthettük,
amelyeket általában nem látni a hivatalos túrán:
a régi ipari területet a Duna mellett, ahol a malmok voltak, a munkások kerületét, a kommunista
korszak épületeit.
Az út a nagykövetségre így nem tûnt olyan rossznak. Hiányozni fogok az érme szertartásról, de
volt szerencsém kellemesen elbeszélgetni Zoltánnal, aki szereti az olaszokat és jól beszél olaszul.
Miután megszereztük a hivatalos dokumentumokat, visszavitt minket az iskolába, közben mesélt
a magyarországi életrõl, Ingrid, elaludt a hátsó
ülésen. Nagyon fáradt volt, talán a csodálatos partiról álmodott, amelyet Tamara türelmes szülei
ajándékként engedtek meg. Annak ellenére, hogy
kértem Mariannát, hogy kezdje el nélkülünk, õ
úgy döntött, hogy vár ránk. Amikor mindenki
rögzítette érméjét Európa térképére, rájöttem,
hogy ez olyan volt, mint egy pecsét, amely hivatalosan lezárta a projektet.

A búcsú parti a Galopp Majorban volt: egy szabadtéri délután, amire valóban szükségünk volt,
hogy levezesse a feszültséget.

Gulyás party és diszkó
zene, lovaglás és szekerezés: a tökéletes
összetevõk, amik enyhítették a nyomást. Táncoltunk, diszkó-táncot,
tarantellát, Unicumot és
friss vízet kortyolgatva,
úgy éreztük, ez a világ legjobb bulija! A négy ország diákjai is ropták, néhányan jól, néhányan egy
kicsit ügyetlenül, kevésbé szégyenlõsen, mint
máskor, de együtt, egy csapatként.
Május 14.
„Ha sírsz, nem viszlek ki a repülõtérre”, mondta
Marianna, amikor megérkezett a busz a hotelhoz.
Már olyan jól ismer engem, olyan régen és olyan
közelrõl!
Már a puszta gondolat, hogy elhagyjam az országot, és az embereket, gyötrõ volt számomra, va-
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lójában mindenki számára. Az elmúlt két napban
visszatartottuk a könnyeinket, de most hagytam
õket szabadon áramlani, elrejtõzve napszemüvegem mögé. A tanítványaim meglepetten néztek
rám, hogy a tanár is ilyen nyíltan megosztja az érzéseit. „A sírás nem számít gyengeségnek, hanem a mély érzékenység egyik jele”, próbáltam
megnyugtatni Luigit, Giuliot és Giuseppét, a tarantella fiúkat, akik sírtak, és nagyon boldogtalannak
érezték magukat miután elbúcsúztak azoktól,
akikkel barátok és egy család lettek az elmúlt héten. A lányok inkább hajlamosak kimutatni az érzelmeiket, de a fiúk annyira édesek voltak elkeseredésükben, hogy egyenesen meghatottak!
Akár sírok, akár nem, akkor is mennem kell. De találkozunk még! Viszontlátásra Gelában, szeptemberben, és Harasztin,
jövõév májusában!”
„Ciao a tutti!”
Utószó
„Egy érme utazásai Európa történelmében –
dráma, játék, történelem” címû Comenius projekt sikeresen lezárult, véleményem szerint.
Minden, amit 2011 októberében célul kitûztünk,
teljesült. Rengeteg munka van mögöttünk, de ha
visszagondolok az elmúlt két év történéseire, arra az óriási lelkesedésre, kreativitásra, és felhõtlen boldogságra, melyet diákcsapatunk tanúsított
mindvégig, úgy érzem, csakis miattuk, érettük,
megéri! Egy kicsit olyan érzés van bennem, mint
amikor befejezek egy jó könyvet: szomorúság,
mert elveszítem azokat, akiket megszerettem, és
közel kerültek hozzám, elégtétel, mert befejeztem
azt, amit elkezdtem. Természetesen tudom, hogy
mindannyiunkban ott van a „petite-madelaine”
csodája, egy kép, egy illat, egy zenefoszlány bármikor visszahozhatja az Eltûnt Idõt, de az mégis
más, azok csak emlékek. A könyvekkel egyszerûbb: odasétálok a könyvszekrényhez, és leveszek egy másikat. A projektekkel? Még nem tudom.
Köszönet jár mindazoknak, akik közvetlenül, vagy
közvetve részt vettek benne, és azoknak, akik
szeretettel, önzetlenül segítettek.
Elsõ sorban diákjainknak és családjaiknak:
Czika Csenge, Dobronyi Csaba, Ferencz Bence,
Fodor Zsolt, Kolba Gergely, Incze Tünde,
Miskolczi Boglárka, Nádasi Tamás, Tálas Petra és
Wágner Tamara.
Köszönjük Kórik Borbálának és az irodalmi színpad tagjainak a remek elõadást, és természetesen gratulálunk a szerzõnek, Nádasi Tominak,
aki angolul írta meg a darabot! Nemes Mária iskolatitkárnak a programfüzet és a négy színdarabot tartalmazó könyv szerkesztését, Szilvási
Gabriellának a díszletek, érmék, és mûalkotások
tervezését, kivitelezését, Sziráki György igazgató úrnak és Tolnai Zoltán kollégámnak, hogy
szakértelmükkel hozzájárultak a projekt sikeréhez.
Köszönjük a Sváb Tájháznak és a Kreisz családnak (Marcsi, Anti, és Olivér), hogy olyan nagy szeretettel fogadtak minket, és mindenben segítségünkre voltak, valamint a sváb zenekarnak és a
táncosoknak, hogy a találkozó elsõ napját, mely
általában szorongással jár, ily közvetlenné, boldoggá tették! És köszönjük a Kutas Kft.-nek a finom kolbászt és virslit!
Köszönjük Dunaharaszti Város Önkormányzatának a reptéri transzfer biztosítását, a Polgármesteri Hivatal és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete munkatársainak a projekt lebonyolítását segítõ szakmai
munkáját. Nem maradhat el a köszönetnyilvánítás a projektet finanszírozó Tempus Közalapítvány felé.
Köszönjük Magyar Attilának, és az Emese Park

csapatának a sportos-kalandos napot, és a kedvességet, mellyel fogadtak.
Knapp Tibor képviselõ úrnak köszönjük a pécsi kirándulást, a Belina Fagylaltmanufaktúrának pedig
a sok, finom fagyit!
Külföldi vendégeink nagyon jól érezték magukat
a Kisduna Panzóban, dicsérték konyhájukat, és
az ott dolgozók udvariasságát, kedvességét! Köszönet!
A Galopp Major vendégszeretetében, és világraszóló gulyásukban most sem csalódtunk, nekik is
köszönjük!
VÉGE
Bucskó Marianna
A „Comenius Drama Journey”
projektvezetõje

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
saját magunk készíthettük el a késõbb komoly
szerephez jutó érméket. És persze volt játék, sok
játék görög, olasz és lengyel barátainkkal. Görög
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.
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
Tehetséggondozás a Rákócziban
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy
a tehetséges gyerekek különbözõ versenyeken vegyenek részt.
Az egész éven át tartó levelezõversenyeken kívül õsszel angol helyesírási versenyen, tavasszal pedig immár több mint egy
évtizede angol nyelvi szavalóversenyen
mérhetik össze tudásukat tanulóink. Hat éve
minden évben benevezzük a legtehetségesebb versmondóinkat a szigetszentmiklósi
József Attila Általános Iskolában megrendezett kistérségi angol nyelvi vers- és prózamondó versenyre is.
Ebben az évben március 26-án tartottuk a
helyi szavalóversenyünket, amelyre több
mint 40 lelkes kisdiák jelentkezett, hogy elmondja választott versét. Idén is Kenn
Nesbitt, amerikai kortárs költõ versei voltak
a legkedveltebbek, de találkozhattunk jónéhány klasszikus mûvel is.
A díjakat 4 korcsoportban osztottuk ki. Az

Témahét az iskolánkban

alább felsorolt boldog nyertesek az Oxford
Kiadó ajándékkönyveit vehették át.
4. osztály: I. Tari Petra és Zwick Anna 4. b,
II. Kaminszki Romina és Szücs Péter 4. b,
III. Faragó Emese 4. a, Faragó Richárd 4. b
5. osztály: I. Priskin Zita 5. b, II. Mehlhoffer Anna 5. b, III. Maróti Melitta és Simon Sára 5. b.
6. osztály: I. Faragó Dorottya 6. a, II. Kolozsvári Krisztina és Várady Imola 6. b, III. Óvári László 6. a, Varga Lili 6. b.
7.-8. osztály: I. Bõdi István 8. b, II. Odor Henrietta 8. b, III. Bordás Balázs 8. a és Kovács
Eszter 8. b.
Április 9-én 6 gyerek képviselte iskolánkat a kistérségi versenyen, ahol mind a hatan szép eredményt értek el. Zwick Anna (4.
o.) és Faragó Dorottya (6. o.) elsõ, Tari
Petra (4. o.) és Priskin Zita (5. o.) második, Kolozsvári Krisztina (6. o.) harmadik
helyezést ért el.
A zsûri különdíjjal jutalmazta az egyik 8os diákunkat, Bõdi Istvánt, aki fantasztikus
elõadásmódjával elkápráztatta a hallgatóságot. Isti a Szigetszentmiklóson mûködõ Bárka Nyelviskola jóvoltából 32 órás nyelvtanfolyamot nyert, a többiek könyvjutalomban részesültek. A verseny nagy élmény volt mindannyiunknak! Jólesõ megelégedettséggel
tértünk haza.
A versenyek sorában az utolsó megmérettetés május 12-én a TITOK Oktatásszervezõ
Bt. rendezett angol nyelvi tesztverseny
volt, melynek országos döntõjébe 5 tanulónk jutott be. Több mint 500 tanuló
tesztjét értékelték évfolyamonként, ahol a
nyolcadikosok között Bordás Balázs 6., a
hatodikosok között Mihály Patrik 8. helyre
lépett fel a tavalyi 9.-rõl.
A versenyek minden résztvevõjét további kitartó munkára biztatjuk, a nyerteseknek gratulálunk.
Gál Józsefné Vali néni és Jakus Ilona
angoltanárok
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A tananyag komplex elsajátításának egyik
lehetséges formája az ún. témahét, amikor
az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb idõkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas idõkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínû módszertani
eszközök segítségével dolgozzák fel. A vi-

zes élõhelyek alaposabb megismeréséhez
a „Tudomány hete” keretében szerveztünk
változatos programokat a hatodikosoknak.
A különbözõ eseményekkel, elõadásokkal,
kísérletekkel színesített hét a diákoknak
rengeteg élményt nyújtott. Hogy közben tanultak is, új ismereteket szereztek? Igen,
ezt bizonyítják a témahétrõl szóló beszámolók
Íme a hatodikosok véleménye:
– Nagyon tetszett a vízparti óra, még legyen
ilyen több.
– Kiválasztottuk a fánkat, megmértük a magasságát, kiszámoltuk a korát. Kísérleteztünk kagylóhéjjal, csigaházzal, madártollal. Nagyon jól szórakoztunk.
– Gyula bácsival csónakáztunk. A híd alatt
megálltunk és méterenként megmértük,
hogy milyen mély a víz.
– Erzsike nénivel láttunk hatalmas siklót, tõkés réce párt: tojót és gácsért, siklót, szárcsát.
– Megismerkedtem egy fényes tollú fekete
madárral, kinek fehér a feje búbja és a csõre. Ez a madár nem más, mint a szárcsa
– Alaprajzot készítettünk. Zsuzsa nénivel.
Páran eltévesztettük az irányokat, de azon
kívül nagyszerû volt. Mindenki élvezte ezt
a napot.

– Egy néni elmagyarázta a Természettudományi Múzeumban, hogy mi is az a korall.
Megfoghattuk a korallokat. A korallok apró
mészvázas állatok, zátonyokban élnek.
– Füvészkert: csodálatos virágok tárultak
elénk. Láttunk mókusokat, húsevõ növényt, banánfát, ami nem is fa, mert lágyszárú. Megnéztük az orchideákat. Volt egy
fa, fenyõféle, aminek az õse a dinoszauruszok idején is élt már. Noble fenyõ a neve,
a megtalálójáról nevezték el.
– Volt egy asztal, amit körbeültünk. Kitömött
állatokat, állkapcsokat, agancsokat figyelhettünk meg. Megfoghattuk ezeket. Megbeszéltük, hogy milyen életmódhoz milyen
fogazat tartozik. A legjobban az tetszett,
hogy a nagyon apró dolgokat mikroszkóppal is meg lehetett nézni.
– Megfoghattunk egy csukát. Rémisztõ volt
a fogazata.
– Ócsára mentünk kerékpárral. Az út 40 km
volt oda-vissza. Egy óra alatt oda is értünk.
Nagyon sok volt a szúnyog, de azért jó
volt. Láttunk egy széncinegét, ami a tojásaira vigyázott.
– Az úszóláp olyan volt mintha szilárd talaj
lenne. Fák és bokrok is nõttek rajta. Mi
nem örültünk a szúnyognak csak a madarász bácsi, mert a szúnyogok a tápláléklánc fontos tagjai.
– A vetélkedõ érdekes volt. A legjobban a
kérdõív tetszett, magyar tudósokat és feltalálókat kellett felismerni. Ez könnyû volt,
mert a folyosón a plakátokon róluk lehetett

olvasni egész héten..

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

Természettudományi
munkacsoport

Dunaharaszti Hírek – június

Környezeti nevelés

2013. május 18-án Madarak és fák napja alkalmából a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédõ Mozgalom országos környezeti nevelési továbbképzést hirdetett meg.
A felhívásra 55 pedagógus és környezetvédõ gyûlt össze a Kápolna-domb mögötti erdõben. A vendégek Budaörsrõl,
Százhalombattáról, Paksról, Pesterzsébetrõl, Soroksárról, Szigetszentmártonról, Taksonyból és Dunaharaszti iskoláiból, óvodáiból érkeztek. Rendezvényünket megtisztelte a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete is.
Az elmúlt években méltán lettek nagyon
népszerûek az erdei óvodák, iskolák, hiszen remek lehetõséget biztosítanak az
élményközpontú ismeretszerzésre, a
meglévõ ismeretek elevenné válására.
Ehhez sokszor messzire utazunk diákjainkkal Magyarország gyönyörû tájaira. Ez
azonban nem kevés anyagi terhet ró szülõre, pedagógusra.
Szerettük volna, ha lakóhelyünk közelében is felfedeznék a természet értékeit
diákjaikkal az iskolák, óvodák. Büszkén
mondhatjuk, Dunaharaszti bõvelkedik
ezekben a kincsekben!
Célunk volt megmutatni hová érdemes
menni diákokkal kirándulni, és hogyan lehet ott élményekkel és ismeretekkel gazdagodva eltölteni egy napot. Hogyan kell
„rendhagyó” órát tartani, kicsit kizökkenve a mindennapok monotóniájából. Ehhez, a természet a leginspirálóbb „tanterem”. Egy ilyen óra, nap elõkészítéséhez
azonban nagyfokú helyismeret és a hagyományostól egy kicsit eltérõ „módszertár” szükségeltetik. A Zöld Szív szakemberei Dr. Victor András, Jantnerné Oláh
Ilona és Saly Erika ízelítõt adtak az erdõ
nyújtotta ismeretek élvezetes feldolgozására, megtapasztaltatták milyen gazdagsággal bír ez az erdõ, elõadást tartottak
arról, hogyan mûködik a természet, mint
hálózat, illetve a környezetünk mesterségessé válásának problematikáját is feszegették.
Szeretnénk megköszönni városunk vezetésének magunk, a tulajdonosok, a város és az erdõ nevében, hogy fontosnak
tartották a Kápolna-domb mögötti erdõ
kitakarításának felvállalását. Az a szemét, amely az elmúlt idõ alatt felhalmozódott az erdõ szélén, illetve beljebb is,
sajnos más úton biztosan nem került volna a megfelelõ helyre, és még évekig
rongálta volna a környezetet. A szemét
mennyiségét és minõségét (sitt, gumiabroncsok) többször is látva bizonyos vaDunaharaszti Hírek – június

gyok benne, hogy komoly költségeket jelentett városunknak. Sajnos, szinte biztosra vehetõ, hogy újabb „rakományok”
fognak érkezni, mégis úgy érezzük, nem
volt hiábavaló ez a munka.
Mindenkit lenyûgözött az erdõ szépsége,
fajgazdagsága. A sok védett, fokozottan
védett és más tipikus homoki gyepen élõ
virágok épp most virágozta, és ezek
szépsége a tiszta környezetben tudott
igazán érvényesülni. Taksonyi kollégák
különösen értékelték a tisztaságot, hiszen õk többször szembesültek a rengeteg szeméttel. Régen sokat jártak a gyerekekkel az erdõben, de a sok szemét
idõvel elrettentette õket.
Pedagógiai munkánk során, Zöld Szíves
programunkkal mindent megteszünk,
hogy erõs kötõdés alakuljon ki a gyerekekben a közvetlen környezetük, illetve a
„vad” természet iránt. Valljuk, ha erõs érzelmi kapocs alakul ki, kellõ tudományos
ismerettel párosulva, felnõtt korban nagyobb felelõséget éreznek környezetük
iránt, jobban vigyáznak rá. Biztosan nem
belõlük kerülnek ki a „szemetelõk”. A kötõdés természetesen csak akkor alakulhat ki, ha sok érdekes, jó hangulatú élmény éri a gyerekeket a „vad” természetben.
A rendezvény meghirdetésekor fontosnak tartottuk, hogy a program széles körben legyen elérhetõ, ezért térítésmentes
legyen, továbbá a pedagógusok számára a sok szakmai segítség mellett, akkreditációs pontot is érjen. Lehel Endre alpolgármester úr felkarolta a programot,
dr. Szalay László polgármester úr pedig
jelentõs összeggel támogatott bennünket. Ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni.
Másik fontos szempont volt, hogy a „viszsza a természethez” üzenetünk mellett,
megjelenjen a helyi termelõk népszerûsítése. Környezetvédelmi szempontból
több érv szól mellettük: jelentõsen csökkentjük ökológiai lábnyomunkat, környezetünket és egészségünket óvjuk, ha
õket választjuk, és nem a külföldrõl,
hosszú szállítással, sok védõcsomagolással ellátott bizonytalan összetételû termékeket.
Ruff István pékmester, Seress János méhész, Ficsor Árpád õstermelõ, Bagdi Attila hentes, Nagy Lajosné õstermelõ kiváló minõségû finomságaikkal támogatták
rendezvényünket. A reggeli fogadásnál
az õ sajtukat, tejüket, feldolgozott hentesáruikat, mézüket, zöldségüket, külön-

leges kenyerüket és péksüteményüket
kóstolhattuk. A kézmosásnál Kerekes
Gabriella környezetbarát natúr szappanjait használhattuk. Fontos, hogy értékként tekintsünk az elkötelezett, minõséget fontosnak tartó helyi termelõkre, vállalkozókra!
A palackos ásványvizek hulladéktermelõdés szempontjából óriási terhet jelentenek a természet számára, még ha szelektíven gyûjtjük, akkor is (gondoljunk
csak a Kínába vezetõ hosszas szállításra – az újrafeldolgozás is jelentõs energiafelhasználással jár).
A helyi szikvizet készítõ iparos szódája
környezetvédelmi szempontból sokkal kíméletesebb választás, a víz megbízható,
a csomagolás sokszor újrahasznosítható, kevés szállítással juthat el otthonunk-

ba. Ezért a rendezvényen ezt fogyasztottuk a taksonyi Szépvölgyi Jakabné szikvízkészítõ felajánlásából.
Szerettük volna minimálisra csökkenteni
a rendezvény hulladéktermelését, ezért
mûanyag eldobható tányérokat, poharakat nem használtunk. Kértük, hozzon ma gával mindenki egy poharat, amit egész
nap használni tud. Tányérokról, evõeszközökrõl az óvodánk gondoskodott.
A rendezvény tárgyi feltételeinek megteremtéséhez jelentõs segítséget kaptunk
a Zöld Korona Garden cégtõl, a Dunaharaszti Polgárõrségtõl, a DMTK vízi szakosztályától, valamint a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületétõl. A program
helyszíne a Mustang Lovasclub volt, amit
Machay János tulajdonos felajánlásából
élvezhettünk.
A felsorolásból is látszik mekkora összefogásra volt szükség ahhoz, hogy ez a
nap létrejöhessen! Nagyon jó volt megtapasztalni a városunkban élõ vállalkozók,
termelõk, egyesületek jóindulatát, segítõkészségét, aminek hasznát gyermekeink
és a természet fogják élvezni!
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A Hunyadi János Általános Iskola hírei
A pingpongszakkör tanévzáró
egyéni versenye
2013. június 7. péntek délután fél négy.
Mint a tanév során minden pénteken, gyülekeztek az iskolai pingpongszakkör tagjai. Most
azonban izgatottság is érzõdött a hangulatban.
Mindenki az elsõ iskolai versenyre készült.
(Néhányan a szakkörösök közül már vettek
részt versenyen; legutóbb a DMTK Asztalitenisz szakosztálya által rendezett húsvéti kupán, de a szakkör életében ez volt az elsõ iskolai verseny.)
Az asztalok felállítása után Aczél Imre (a
DMTK sportolója, aki a foglalkozások levezetésében is segítségünkre volt) ismertette a verseny menetét.
A tizenkét résztvevõ elõször két csoportba sorsolva körmérkõzést játszott. A két csoportból
az elsõ négy legeredményesebb játékos jutott
a legjobb nyolc közé. Itt egyenes kieséssel dõlt
el, kik fognak az érmekért küzdeni. Végül egyegy meccs döntötte el a három érem sorsát.
A versenyen részt vettek:
Csapi Zsófia (4. o.)
Kocsis Ambrus (5. o.)
Maloku Ádám (6. o.)
Török Lilla (4. o.)

Angol nyelv:
6. c Németh Laura II. helyezés
7. a Boszkovics Melissza II. helyezés
7. a Tuboly Alexandra III. helyezés
Felkészítõ tanár: Fogarasiné Markstein Beáta
Német nyelv:
4. évfolyam
4. c Horváth Janka I. helyezés
4. c Decsov Julianna II. helyezés
4. c Boros Gréta III. helyezés
4. c Ágics Bernadett Különdíj
Felkészítõ tanár: Pálné Wessenhoffer Ágnes
4. Leéb Fruzsina Különdíj
4. Benedek Jennifer Különdíj
Felkészítõ tanár: Lizerné Bende Tímea
5. évfolyam:
5. c Varga Péter II. helyezés
5. c Medgyesfalvi Dominika III. helyezés
5. c Kakas Krisztina Különdíj
Felkészítõ tanár:Lizerné Bende Tímea
6. b Kenéz Antónia I.helyezés
Felkészítõ tanár: Lénártné Németh Mónika

A nyolc közé jutottak:
Csoportelsõként Kugelmann Kitti (5. o.) és
Szõke Patrik (6. o.); másodikként Wágner Tamás (7. o.) és Bak Benjámin (5. o.); harmadikként Landsmann Petra (7. o.) és Török Petra
(6. o.); negyedikként Somogyi Richárd (8. o.)
és Ferancz Nóra (4. o.).
Az elõdöntõben Kugelmann Kitti és Szõke Patrik csatájából Kitti került ki gyõztesen, Bak Benjámin pedig Somogyi Richárdot gyõzte le.
Így az aranyéremért Kugelmann Kitti és Bak
Benjámin, a bronzéremért Szõke Patrik és Somogyi Richárd indulhatott.
A verseny végeredménye:
I. Kugelmann Kitti
II. Bak Benjámin
III. Somogyi Richárd
A helyezettek és résztvevõk számára az érmeket és az ajándékokat a DMTK Asztalitenisz szakosztálya ajánlotta föl. (A szakosztály
folyamatosan segíti iskolai szakkörünk mûködését. Több tanítványunk, aki az iskolában
kezdett pingpongozni, jelenleg már a szakosztály edzéseire jár, s azért igyekszik, hogy
bekerülhessen a megyei bajnokságban játszó
csapatba.)
A verseny minden résztvevõjének gratulálok.
Ezzel a pingpong szakkör erre a tanévre véget
ért. Aki azonban nyáron is szeretne pingpongozni, lehetõsége lesz rá, mert az Asztalitenisz
szakosztály nyári tábort is tart. Bõvebb információ a szakosztály facebook oldalán található.
Mindenkinek kellemes vakációt kívánok.
Kovácsné Mester Ágnes

Szavalni jó minden nyelven!
2013. április 9-én Szigetszentmiklóson a hunyadis diákok angol és német nyelvû vers és
prózamondó versenyen vettek részt. A versenyen Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Tököl
és még számos település iskolája szerepelt.
Német nyelvbõl 18 tanuló angol nyelvbõl 10 tanuló mondott verset, prózát. A gyerekek ferge16

teges sikert arattak, szép eredményekkel térhettünk haza a versenyrõl.
A következõ tanulók értek el helyezést:

8. c Ficsór Réka I. helyezés
Felkészítõ tanár:Pálné Wessenhoffer Ágnes
Büszkeséggel tölt el minket, hogy tanulóink ismét öregbítették iskolánk hírnevét.
Minden résztvevõ tanulónknak, és a felkészítõ
tanároknak is szívbõl gratulálunk!
Április 11., a költészet napja. A városi szavalóversenyre a Laffert-kúriában került sor. Iskolánk felsõ tagozatát öt tanuló képviselte két kategóriában. Egymás után hangzottak el a színvonalas és igényes szavalatok. A zsûrinek nem
volt könnyû döntést hoznia. Nagy örömünkre
az eredményhirdetésnél kiderült, hogy négy
versmondónk is a legjobbak közé került. Az 56. osztályosok között Horváth Petra (6. c) és
Köröskényi Emese (6. c) a második, Kenéz Antónia (6. b) a harmadik helyen végzett.
A 7-8. osztályosok között Apró János (7. c) elsõ helyezett lett. Felkészítõ tanáraik: Ligeti
Józsefné és Kovácsné Mester Ágnes.
A szervezõknek köszönjük a szép környezetet,
a szívélyes fogadtatást és a jó hangulatú, színvonalas versenyt.
Kovácsné Mester Ágnes,
Fogarasiné Markstein Beáta

Háromhetes mûvészeti projekt
a Hunyadiban
Április 29-tõl május 17-ig a tanórákon – és azokon kívül is – a felsõ tagozaton kiemelt szerepet kaptak a különbözõ mûvészeti ágak. Az
Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottságnak
köszönhetõen anyagi támogatást nyertünk pályázatunkkal, így minden elõre eltervezett programunkat meg tudtuk valósítani.
Projektindítóként, a Laffert Kúriában Gáll
Sándor tartott elõadást, melyben megismertette diákjainkat helytörténeti szempontból
legfontosabb épített környezetünkkel, emlékmûveinkkel, szobrainkkal; bemutatta nekik
képzõmûvészeti, irodalmi, zenei és kulturális
életünk múltját és jelenét. A sváb hagyományok, régi mesterségek is szóba kerültek. Érdekes volt együtt látni, hogy milyen gazdag
volt, és ma is milyen sokrétû a mûvészeti élet
városunkban.

Megnéztük a néprajzi babakiállítást, melyhez egy késõbbi feladat során visszatértek
diákjaink, és a legügyesebbek rajzokat készítettek a különbözõ népviseletekrõl. Ez
egy kvízfeladat része volt, melyyben az elõadáshoz kapcsolódó témákat emlékezetbõl,
utánajárással, vagy az internet segítségével
dolgozták fel az osztályok.
Két témában írtunk ki házi rajzpályázatot.
Technikaórán madarak és fák napjára készítettünk félig térbeli fantáziamadarakat, rajzórán pedig minden évfolyamon verseket illusztráltunk. A három hét alatt szinte valamennyi órán szerepet kapott a mûvészetek,
hagyományok valamilyen formája: képversek, ballagási meghívók, történelmi tablók,
képrejtvények,
hangjáték, sváb
hagyományokat
bemutató tablók
készültek.
Délutáni foglalkozásainkra városunkban alkotó mûvészeket is
meghívtunk. Ezúton is köszönjük, hogy beavattak minket
szakmájuk titkaiba.
Brauswetter Katalin az agyagozás, kerámiakészítés érdekes világát mutatta meg nekünk. Az alapmadárfigurából meglepõen sok érdekes,
fantáziadús tárgyat készítettek tanulóink,
melyeknek igazi szépsége a festés, mázazás és égetés után lett teljes.
Uzsák Sándor a szárazvirág-kompozíciók
készítésében segített minket és finoman irányította a színes kis kosarak végsõ kialakulását.
Szokontor Szilvia érdekes gyöngyfûzési
technikára tanította az érdeklõdõket. Szembesültünk vele, milyen sok türelem és kézügyesség szükséges az aprólékos munkához. Megérte a fáradozást, hiszen mindenki
sok tapasztalattal és egy-egy gyönyörû
nyakékkel térhetett haza.
Kovácsné Mester Ágnes magyartanárunk
drámajátékkal színesítette a délutáni programokat. Egy XIX. századi mozgalmas festmény (Munkácsy Mihály: Sztrájk) volt a témája a foglalkozásnak, melyen láthatólag
valamilyen konfliktus lehetett a szereplõk között. Az érdekes játékvezetés nyomán a
gyerekek szerepekbe bújtak és a lehetséges
megoldásokkal próbáltak egyezségre jutni
az ellentétes nézetek ütköztetése során.
Érdekes feladat volt az osztályt szimbolizáló tablók elkészítése. Egyéni megoldások
születtek kollázs, montázs, jelek, jelképek
felhasználásával.
A Pesti Magyar Színház rajzpályázatot írt ki.
Tervet kellett készíteni a színházhoz kapcsolódó képekbõl, melyekkel egy kamion oldalait díszítették volna. A pályázatot iskolánk 6.
c osztályos tanulója, Kreisz Dorka nyerte, aki
osztálytársai és osztályfõnöke, Ligeti
Józsefné segítségével el is készítette nagy
méretben a nyertes mûvet, majd az osztály
a színház vendégeként részt vehetett egy
elõadáson.
A harmadik hét végére felkerültek a legjobb
fantáziamadarak és illusztrációk a falakra. A
zsûrizésben részt vett Lehel Endre, aki értékelte a sok szép munkát és segített eldönteni, hogy ki kapja meg az értékes ajándékokat.
Az utolsó napon az elsõ két órában került sor
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lításon láthatók a produktumok; lehet gyönyörködni, töltekezni és büszkélkedni tanítványaink teljesítményével.
Fõ szervezõk a Humán és Mûvészeti Munkaközösség tagjai: Gáborné Szilágyi Erzsébet,
Korbeli Ferencné, Kovácsné Mester Ágnes, Ligeti Józsefné, Molnár Zsanett, Nyári A. Ildikó,
Vighné Bacsó Mónika
Nyári A. Ildikó
Humán és Mûvészeti
Munkaközösség vezetõ
A Humán és Mûvészeti
Munkaközösség eredményei
a második félévben

az akadályversenyre. Minden osztály és
osztályfõnök hetek óta készült valamilyen érdekes, mûvészetekkel kapcsolatos feladattal, feladatsorral.
Erre a napra elkészítették a „mûvészi” menetleveleket, melyekbe bekerültek az értékes pontok attól függõen, hogyan teljesítettek egy-egy
állomáson.
A kvízkérdések pontjai, az osztálytabló és az
akadályversenyen elért eredmény adta meg,
hogy a három hét alatt melyik osztály teljesítette a feladatokat a legjobban.
A projekthetek lezárása és csúcspontjaként
pénteken 10 órakor kezdõdött a Hunyadi Gála, melyen a különbözõ mûvészetekben járatos tanulóink bemutathatták tudásukat. A városi zeneiskolában tanuló diákjaink hangszeres zenével és énekkel szerepeltek. Láthattunk táncot, karikagyakorlatot, gyönyörködhettünk magyar, német és angol nyelvû versmondásban. Minden szereplõ az iskolánkat
szimbolizáló holló képével nyomott pólót kapott ajándékba. Sok munka – a jelentkezési
lapok elkészítése, a válogatás, a programok
összeállítása – és felkészülés elõzte meg ezt
az eseményt, mind a diákok, mind a kollégák
részérõl. A rendezvényt rádiójáték színesítette mely informatika és drámaórai tantárgyi integrációval, az 5 a segítségével készült. A
hangosítást, mint mindig, Szlekovics Csabának és Szlekovics Péternek köszönhettük. A
gála végén kihirdettük a házi rajzversenyek
eredményét: különdíjas lett a Madarak, fák
napjára kiírt pályázatra Kenéz Antónia és Török Petra (6. b), Németh Laura (6. c). Fõdíjas
lett az ötödik évfolyamból Ballabás Dóra (5.
c), a hatodikból Kreisz Dorka (6. c), a hetedikbõl Apró János (7. c). Az illusztráció kategóriában fõdíjas lett az ötödik évfolyamból Fülöp Nóra (5. b), a nyolcadik évfolyamból Horváth Kincsõ (8. b). Gratulálunk! A három hét
alatt legtöbb pontot elért 7. a osztályt tortával
jutalmaztuk. A színvonalas programokért köszönet illeti a
résztvevõ
diákokat, felkészítõ tanáraikat, edzõiket
és a tantestület
minden tanárát. A három
hét alatt mindenki
gazdagodott a
sok ismerettel,
az elkészített
munkákkal. A
folyosónk falaira felkerült kiálDunaharaszti Hírek – június

„Ébred a Természet” címmel városi rajzversenyen vettünk részt, melynek március 22-én volt
az eredményhirdetése. Elsõ lett Kreisz Dorka
(6. c), második Török Petra (6. b), grafikai különdíjban részesült Géczi Tamás és Molnár
Csaba (6. b).
Sakkverseny volt április 9-én, 24 fõ részvételével. Alsós eredmények: elsõ Márkus Barnabás (3. b), második Incze Réka (4. c), harmadik helyezett Teszler Bendegúz (3. a) lett. Felsõs eredmények: elsõ helyen Gerstenbrein
Csaba (5. b), a másodikon Varga Bence (6. b),
a harmadik helyen Dorogsághy Levente végzett. Köszönjük Schubert Gyulának a sakkszakosztály vezetõjének és segítõjének, Botos
Józsefnek a verseny lebonyolítását, az érmeket, az ajándékokat! Az általuk a sport iránt tapasztalható töretlen lelkesedés igen nagy hatással van diákjainkra.
A Költészet Napja alkalmából rendezett városi
szavalóversenyen is eredményesen szerepeltünk: az 5-6. évfolyamos kategóriában a második helyen megosztva végzett Köröskényi
Emese és Horváth Petra 6. c osztályos tanulók, harmadik lett Kenéz Antónia (6. b). A 7-8
évfolyamos kategóriában Apró János (7. c) elsõ lett.
„Színes Versek” címen a Költészet Napjára
meghirdetett kistérségi rajzversenyen vettünk
részt Délegyházán. Az 5-6 évfolyamos kategóriában I. helyezést ért el Kreisz Dorka (6. c).
„Más népek meséi” címû megyei rajzversenyen korosztályos kategóriájukban Kreisz
Dorka és Németh Laura (6. c) arany fokozatot ért el.
Megyei történelmi versenyen I. helyezést ért el
Németh Laura.
A XII. Csepel-sziget Ifjú Tehetségei Regionális
Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázat Németh Laura fõdíjban részesült.
ECDL Start bizonyítványt szerzett május 1314-én 23 fõ a 7. évfolyamból, 21 fõ a 8. évfolyamból.
Május 21-én a Városi informatika versenyen a
legjobb eredményt a háromfõs 8. évfolyamos
csapatunk érte el.
A Hebe Kft. által meghirdetett országos történelmi levelezõs versenyen Bakos Rita és
Bujna Vivien alkotta csapat (5. b) oklevelet kapott kiváló teljesítményükért.

Minden csapat kapott egy lapot, amin kérdések voltak és kaptunk hozzá egy térképet is. A
térkép alapján körbejártuk a várat és válaszoltunk a kérdésekre. Érdekes volt, és tanulságos, hogy nyitott szemmel kellett járnunk, figyelni kellett az utcatáblákra és a térképre is.
Ezek segítettek az eligazodásban.
Késõbb egy kis pihenés és nasizgatás jött. Ezután elmentünk a Marcipán Múzeumba. Igazán gyönyörû volt. Ott minden marcipánból készült, még a Budai Várról, a Lánchídról és az
Országházról is készült egy makett. Láttunk

egy hatalmas tortát, amihez 1400 tojást kellett
felhasználni. Elgondolkodtató, hogy ezt milyen
nehéz lehetett elkészíteni. Rajzfilmek is voltak,
házzal, szereplõkkel együtt persze mindez
marcipánból.
Kirándulásunk következõ állomása a Hadtörténeti Múzeum volt, itt szintén csapatokban kellett kérdésekre válaszolnunk és közben végig
tanultunk is! Teljesen körbe jártuk a múzeumot,
érdekes és izgalmas volt. Végül a Vérmezõre
mentünk, ahol egy játszótéren pihentük ki a
hosszú sétát. Amíg mi pihentünk, a pályán a
fiúk fociztak egyet az ottaniakkal, amit persze
nagyon élveztek.
Azután jött egy másik bácsi egy nagy zacskóval a kezében. A zacskóban sok-sok csúzli, 2
zászló és színes szalagok voltak, meg szivacslabdák is. Zászlófoglaló, csapatépítõ játékot tanított nekünk. Sokat játszottunk, amit nagyon
élveztünk. Az osztályból én vállaltam a fotós
szerepét. Játék közben vicces képeket csináltam az egész osztályról. Nagyon fáradtan értünk haza, de a beszámolóra azért volt energiánk. Másnap kimerülten, de élményekkel tele mentünk iskolába. Ez egy érdekes, izgalmas
és élvezetes osztálykirándulás volt, fõleg ezzel
a klassz osztállyal.

A Budai Vár hadra fogva
osztálykiránduláson 5. a osztály
Nemsokára itt a nyári szünet, az osztálykirándulások ideje van. 2013. május 29-én, amíg a
hatodikosok kompetenciát írtak, a mi osztályunk kirándulni ment. A Budai Várban, a Hadtörténeti Múzeumban és a Vérmezõn töltöttünk
el egy fárasztó, de nagyon kellemes napot.
Vonattal, busszal és metróval is utaztunk. Igazán hosszú volt az út, de mi élveztük, mert a
többségünk még nem nagyon utazott tömegközlekedéssel. A busz egyenesen a Budai Vár
szívébe vitt minket. Jött velünk egy idegenvezetõ bácsi is. Csapatokat kellett alkotnunk.

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

Harangi Fanni 5. a
17

Csecsemõápolási versenyen jártunk!
2013. április 29-én Szigetszentmiklóson, a Bíró Lajos Általános
Iskolában megrendezésre került a Területi Csecsemõápolási
Verseny.
A verseny fõ szervezõje a Vöröskereszt volt.
Dunaharasztiról 3 csapat is sikeresen képviselte iskoláinkat:
II. helyen végzett a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
csapata.

III. helyen végzett a Baktay Ervin Gimnázum csapata.
Tagjai: Domokos Nikolett, Szél Boglárka, Bartha Borbála,
7. osztályos tanulók.
Felkészítõ: Horváthné Véghseõ Katalin (iskolavédõnõ)
IV. helyen végzett a
Hunyadi János Általános Iskola csapata.
Tagjai: Kovács Valentina, Tész Brigitta,
Puzsik Bettina, 6. osztályos tanulók. Felkészítõ: Livagyin Zsoltné
(Iskolavédõnõ)

Tagjai: Bíró Nikolett,
5. osztályos tanuló és
Fejes Anna, Varsányi
Dorina 8. osztályos
tanulók.
Felkészítõ: Livagyin
Zsoltné (iskolavédõnõ)

A verseny több állomásból állt, ahol is a tanulók számot adhattak többek között arról, hogy miért fontos az anyatejes táplálás, hogyan kell helyesen megfürdetni egy kisbabát, hogyan készítenének el egy almapépet stb.
Minden versenyzõnek gratulálunk, nagyon ügyesek voltatok!
Livagyin Zsoltné, iskolavédõnõ

A Dunaharaszti Kempo Sport hírei
Hazaérkeztek versenyzõink!

Hatalmas pofonok, erõteljes küzdelmek Pápán!
Május 24-én nagyszabású ketrecharc zajlódott le Pápán, a
Ronin Gracie Barra, Brazil Jiujitsu egyesület jóvoltából.
Az Országos MMA Szövetség tagja a Dunaharaszti Kempo
Sport két versenyzõvel képviselte magát. Az utolsó pillanatban
beugró 85 kg-os Tánczos Gábor, hátsó fojtással kikapott jóval
rutinosabb ellenfelétõl. Gracie Barra-s ellenfelének egy jól kivitelezett karfeszítést hamar lefújta a tisztelt bíró. A jogos felháborodást követõen újra helyzetbe helyezte õket a bíró, amibõl
Gabi ki tudott fordulni pár ütést követõen, de Jitsus ellenfele
egy hátsó fojtást rakott rá, és befejezte az akciót. Megemlíteném, hogy a bírókat nem az Országos MMA Szövetségtõl kérték – akiket komoly szakemberek vizsgáztattak, és akik sportés edzõmúlttal rendelkeznek. Az egyik fõ mérkõzésnek titulált
Beéri Balázs vs. Sós Tibor mérkõzést – a többszörös Világbajnok Felföldi hegylakó tanítványa –, Sós Tibor nyerte hatalmas
kiütéssel.

A törökországi Antalya adott otthont a 2013-as évi Kempo Világbajnokságnak. 30 ország részvételével zajlott a VB ahol a
magyarok 2. helyezést értek el a ranglistán. A full kontakt
majdnem egészét a Dunaharaszti Kempo Sport versenyzõi,
Felföldi Szabolcs, többszörös Kempo Világbajnok, Profi MMA
Világ- és Európa Bajnok és tanítványai adták. Shihan Lovász
Gábor a Kempo válogatott Szövetségi Kapitánya, és Lacza
Ádám Illés a Magyar Kempo Szövetség elnöke meg volt elégedve a Magyar csapat teljesítményével.
A Dunaharaszti Kempo Sport versenyzõi közül László Zsolt a
full kontakt -90 kg-os kategória bronzérmese lett.
A Dunaharaszti Kemposok, nevezetesen: Szombat Patrik
-75 kg full kontakt, Káldi Dávid -85 kg full kontakt, Sós Tibor +103 kg full kontakt, és László Zsolt -90 kg full kontakt,
így tehát tettek a Magyar csapat eredményességéért.

Gratulálunk Sós Tibinek a nagyszerû teljesítményhez, és
Mihályfi Ákosnak a nagyszerû rendezésért.
Bízunk benne hogy a Pápai Ronin Gracie Barra, Brazil Jiujitsu
egyesület is az MMA szövetség tagja lesz, mi több együtt fog
mûködni a versenyszervezésekben is.
Felföldi „hegylakó” Szabolcs

Gratulálunk!
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27 ÉRMET NYERTEK AZ ASHIHARA KARATÉSOK!
ASHIHARA KARATE OPEN EUROPEAN CUP
2013. május 11.
A Kisdunamenti Ashihara Karate Egyesület (Dragon Force Team) 2013. május 11-én Európa Kupát szervezett. Korábban 12
éven keresztül Hungarian Ashihara Karate Open elnevezéssel
folyt a versenysorozat Dunaharasztin, de 2013-ban megkaptuk
a lehetõséget egy Európa Kupa megszervezésére. A verseny
lebonyolítására Soroksári sportcsarnokban került sor a nagy
versenyzõi létszám miatt. 6 ország 200 versenyzõje lépett tatamira a két fõ versenyszámban, formagyakorlatban és küzdelemben.
A résztvevõ országok: Oroszország, Dánia, Szerbia, Románia,
Üzbegisztán, Magyarország.
Az Ashihara Karate stílus versenyzõi mellett a Kyokushinkai
Karate sportolói is képviseltették magukat.
A verseny a formagyakorlatok bemutatásával kezdõdött. Gyermek és felnõtt kategóriában is nagyon szépen bemutatott formagyakorlatokat láttunk. Egyesületünkbõl 6 fõ indult ebben a
versenyszámban, melybõl négyen aranyérmet, ketten pedig
ezüstérmet szereztek:
Formagyakorlat eredmények:

Küzdelem eredmények:

1. hely: Csurka Gergõ, Bak Benjamin, Schwarczenberger
Klaudia, Király Zsófia,
2. hely: Kovács Levente, Piacsik Zsófia

1. hely: Csurka Gergõ, Schwarczenberger Klaudia, Kovács Levente, Gyulai Zoltán, Király Mátyás, Király Zsófia, Takács Balázs, Béki Szilveszter
2. hely: Bak Benjamin, Seper Olivia, Uhrin Réka, Horváth
Janka, Sas Viktor, Nagy Tamara, Varga Balázs, Kovács
Botond, Uhrin Zsombor, Angyal Márk
3. hely: Incze Réka, Berron Olivér, Kober Ildikó

A formagyakorlatok bemutatása után következtek a küzdelmek,
melyek 3 tatamin folytak.
7 éves kortól a felnõtt korosztályig összesen 7 korosztályban
folytak a küzdelmek a különbözõ súlycsoportokban. Látványos,
erõs és technikás küzdelmeket láthattunk szinte minden korosztályban. A legnagyobb összecsapások a felnõtt „A” kategóriás küzdelmekben voltak, ahol a legjobb orosz, szerb, román
és magyar harcosok csaptak össze.
Egyesületünk sportolói nagyon szépen szerepeltek a küzdelem
versenyszámokban is.

Részt vett még a versenyen Gábri Emese, Szamay István és
Kocsis Richárd.
A szép egyéni teljesítmények alapján egyesületünk a csapatversenyben ezüstérmet szerzett, a nagy orosz válogatott mögött néhány ponttal lemaradva.
Bak Benjamin megkapta a legharcosabb gyermek versenyzõnek járó különdíjat.
Gratulálunk a versenyzõknek!
Köszönjük egyesületünk tagjainak és a szülõknek az áldozatos munkáját, segítségét, melyet a verseny lebonyolításához,
megszervezéséhez nyújtottak. Külön köszönet Szamay Istvánnak, Droppa Szilviának és Gábri Lászlónak a verseny elõtt, alatt
és után nyújtott sok-sok segítségért, valamint köszönjük a
Szappanos Kerámia támogatását.
Továbbra is várjuk a karate iránt érdeklõdõ fiatal és idõsebb
korosztályt is. Edzéseinket a Hunyadi János Általános iskola
felsõ tagozatának tornatermében tartjuk minden kedden és
csütörtökön 17.30 és 18.30 órától, valamint pénteken 18.30
órától. Web: karatesuli-dragonforce.hupont.hu
MOZOGJ, ÉLJ EGÉSZSÉGESEN, TARTOZZ KÖZÉNK!
Csurkáné Döcsakovszky Mária edzõ
Csurka László edzõ

Köszönet

Helyesbítés

A Dunaharaszti Rákóczi ligeti Szent Imre Egyházközség világi elnökeként szeretném megköszönni Pethõ Zoltán jegyzõ úrnak, a vagyon- és életveszélyessé vált 15
m-es nyárfa kivágásához nyújtott erkölcsi, szakmai (Németh Károly munkatársán keresztül) és anyagi segítségét, ezzel a jószomszédi viszonyunk további fenntartásához járult hozzá.
További jó együttmûködést remélve kérem jó Isten áldását munkájukra!

Varga Julika kérésére közlöm, hogy a
Dunaharaszti Hírek áprilisi számában
a Segítségnyújtás – Hospice-ház címû
cikkemben nevét tévesen Vargáné, Julikának írtam.

Velkei Károly
Egyházközség világi elnöke

Gyöngyösi Rózsa
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Dr. Marosi András
emlékére

2013. májusi újszülöttek

Megrendülten fogadtuk a hírt, hogy pár nappal hetvenedik születésnapja elõtt, hosszú szenvedés
után eltávozott közülünk Dr. Marosi András.
Dunaharaszti minden lakója, aki ismerte ezt a mélyen humanista, betegeiért fáradságot nem ismerõ,
kollégáit tapasztalatával mindig segítõ, nagy tudású igazi „körzeti orvost” most gyászol, osztozik szeretett családja fájdalmában.
Még akkor is dolgozott, amikor súlyos betegsége
elhatalmasodott rajta. A szenvedésére fittyet hányva csak dolgozott. Nem ismert fáradságot. Betegeit gyógyította addig a pillanatig, ameddig az ereje teljesen el nem hagyta.
Biztos, hogy számtalan utazási tervvel gondolt a nyugdíjas évekre. A megérdemelt
pihenést, amit annyira szeretett, nem kaphatta meg az élettõl. De megkapta családja, kollégái és betegei szeretetét.
Sokan kísértük el utolsó útjára június harmadikán. Jó volt látni, hogy milyen sokan
szerették.
Nehéz szívvel búcsúzunk Tõled drága Bandikánk. Én, mint orvos párod most is példaképemnek tekintelek és büszke vagyok arra, hogy melletted dolgozhattam másfél évtizeden át.

Bíró Nikolett
Bodnár Andrea
Bors Magdolna
Bóka Elizabet
Bujdosó Anna Kinga
Földesi Anna
Galambos Marcell
Gálos Laura
Gulyás Gergõ
Gyarmati Fanni
Hommer Levente
Pap Dániel
Rátkai István
Somogyi-Pinczi Zakariás
Sterczl Marcell
Suha Romina Patrícia
Szabó Ádám

05. 24.
05. 29.
05. 03.
05. 10.
05. 24.
05. 02.
05. 14.
05. 14.
05. 04.
05. 23.
05. 06.
05. 27.
05. 30.
05. 02.
05. 24.
05. 24.
05. 04.

Dr. Kozma Magdolna

ÉPÍTÕIPARI
GENERÁLKIVITELEZÕKET
KERESÜNK!
A DUNAHARASZTI REFORMÁTUS EGYHÁZ
építõipari generálkivitelezõk jelentkezését
várja az új REFORMÁTUS TEMPLOM ÉPÍTÉSÉRE elõzetes válogatás céljából.
A jelentkezéshez az alábbiakat kérjük megadni:
– a vállalkozás neve, székhelye
– az ügyvezetõ neve, elérhetõsége
– a vállalkozás rövid bemutatása
– referencia munkák felsorolása, referenciaigazolásokkal
– felelõs mûszaki vezetõ neve, névjegyzéki
száma
A jelentkezéseket cégszerû aláírással, bélyegzõvel ellátva kérjük eljuttatni a Dunaharaszti Református Egyház címére.
Postai úton: 2330 Dunaharaszti Rákóczi u
21.
Elektronikus úton, pdf formátumban:
dunaharaszti.ref@gmail.com email címre.
A felhívással kapcsolatos kérdéseket a
„dunaharaszti.ref@gmail.com” email címre
lehet megküldeni, a válaszokat e-mailben
küldjük meg.
Jelentkezési határidõ 2013. július 15. 16
óra.
Jelentkezésüket köszönettel várjuk.
Faragó Csaba
lelkipásztor

Számunkra Te sosem leszel halott
Örökké élni fogsz, mint a csillagok
Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áld meg Atyám
S mi köszönjük, hogy õ lehetett a mi
ÉDESAPÁNK
Köszönjük mindazoknak, akik
BARNA JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték és
fájdalmunkban osztoztak.
Barna Éva és családja

Köszönetet mondunk barátainknak,
ismerõseinknek és mindenkinek,
akik május 30-án
Dán Károly
temetési szertartásán részt vettek
és imádkoztak, sírjára elhelyezték
a kegyelet virágait.
A lélek és az emlék örök,
csak az hal meg, akit elfelejtenek.

Barna József
Bugyi József
Dán Károly Miklós
Dr. Helméczy Mátyás
Dr. Marosi András
Hamedl János
Kaltenecker Józsefné
Kovács Mónika
Kutasiné Puss Éva
Lindenmayer Ferenc
Magyar János Józsefné
Móritz Attiláné
Nagy Sándorné
Réder Györgyné
Szirbik József Péter
Szöllõsi István
Tikos Jenõ Zoltán
Tóth József

élt 74 évet
élt 76 évet
élt 78 évet
élt 88 évet
élt 69 évet
élt 78 évet
élt 72 évet
élt 40 évet
élt 63 évet
élt 64 évet
élt 88 évet
élt 76 évet
élt 64 évet
élt 98 évet
élt 89 évet
élt 81 évet
élt 53 évet
élt 72 évet

Köszönetnyilvánítás

Szeretõ családja

Akit szerettünk,
életünk része marad mindörökké.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Dr. Helméczy Mátyást
elkísérték utolsó földi útjára.

dr. MAROSI ANDRÁS
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Szerkesztõk:
dr. Szalay László polgármester, Lovászi László (06-70-336-7655)
Szerkesztõség: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal – 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152., tel.: 504-450
Hirdetés felvétel: Polgármesteri Hivatal, e-mail: ujsag@dunaharaszti.hu
Fotó:
Teszár Ákos, szerzõk, szerkesztõk.
A kéziratok leadási határideje: megjelenést meglezõzõ hónap 20-a. Kéziratot 60 napig õrzünk meg és
nem adunk vissza. Megjelenik 8500 példányban. A hirdetések valódiságáért és a beküldött anyagok
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DMTK H|REK
NB III Alföld-csoport:
19. forduló DMTK–Tisza Volán 3-1 (Gólszerzõk: Miholics, Wágner,
Ughy)
20. forduló Üllõ–DMTK 2-2 (Gólszerzõk: Dabasi, Dobesch)
21. forduló DMTK–Gyula 1-4 (Gólszerzõ: Rebecsák)
15. forduló Hódmezõvásárhely–DMTK 1-2 (Gólszerzõ: Dobesch 2)
22. forduló Mórahalom–DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Németh)
23. forduló DMTK–Dabas 1-0 (Gólszerzõ: Mészáros)
24. forduló Tököl–DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Németh)
25. forduló DMTK–Soroksár 1-2 (Gólszerzõ: Wágner)
26. forduló Nagykõrös–DMTK 0-4 (Gólszerzõk: Miholics 2, Dabasi,
Kovacsik)
NB III-as felnõtt csapatunk a 4. helyen zárta a bajnokságot.
DMTK II:
22. forduló DMTK II–Kakucs 1-0 (Gólszerzõ: Várfalvi)
18. forduló Gyál–DMTK 1-2 (Gólszerzõk: Balogh Zs., Röszler)
23. forduló Dánszentmiklós–DMTK 1-4 (Gólszerzõk: Várfalvi, Varsányi Zs., Horváth Z., Kovács Zs.)
24. forduló DMTK II–Pereg 1-5 (Gólszerzõ: Balogh Zs.)
30. forduló DMTK II–Táborfalva 0-1
25. forduló Hernád–DMTK 3-2 (Gólszerzõ: Varsányi Á. 2)
26. forduló DMTK II–Taksony 6-2 (Gólszerzõk: Miholics 4, Balogh Zs.,
Horváth Z.
27. forduló Üllõ II–DMTK II 1-2 (Gólszerzõ: Mészáros 2)
28. forduló DMTK II–Délegyháza 6-2 (Gólszerzõk: Röszler 2, Kiss G.
2, Balogh Zs., Kerezsi)
29. forduló Dabas-Gyón–DMTK II 9-0
Pest megyei II. osztályú felnõtt csapatunk a 13. helyen zárta a bajnokságot.
DMTK U19:
22. forduló DMTK–Tápiószecsõ 2-0 (Gólszerzõk: Erdélyi R.,
Frankovics)
23. forduló Maglód–DMTK 0-3 (Gólszerzõk: Erdélyi R., Frankovics, Jakab)
24. forduló DMTK–RKSK 13-0 (Gólszerzõk: Frankovics 4, Jakab 3,
Kelnár 2, Szinai 2, Erdélyi R., Scubert)
26. forduló DMTK–Gyöngyös 3-2 (Gólszerzõk: Frankovics 2, Kovács Zs.)
27. forduló RAFC–DMTK 1-10 (Gólszerzõk: Sipos 3, Kardos 2, Kovács
Zs. 2, Molnár M., Jakab, Szinai)
16. forduló Dunakeszi–DMTK 2-4 (Gólszerzõk: Dankó J., Sipos, Farkas T., Kovács Zs.)
28. forduló DMTK–Diósd 4-1 (Gólszerzõk: Erdélyi R., Szinai, Kovács
Zs., Farkas G.)
25. forduló Üllõ–DMTK 1-3 (Gólszerzõk: Jakab 2, Erdélyi R.)
29. forduló Jászapáti–DMTK 1-3 (Gólszerzõk: Sipos, Farkas T., Molnár M.)
U19-es csapatunk jelenleg a 3. helyen áll a bajnokságban.
DMTK U17:
22. forduló DMTK–Tápiószecsõ 2-0 (Gólszerzõk: Bábik, Juhos)
23. forduló Maglód–DMTK 3-2 (Gólszerzõk: Balogh A., Farkas B.)
24. forduló DMTK–RKSK 1-6 (Gólszerzõ: Bábik)
26. forduló DMTK–Gyöngyös 1-9 (Gólszerzõ: Erdélyi B.)
27. forduló RAFC–DMTK 2-4 (Gólszerzõk: Bábik, Pataki, Milcsevics,
Kronvalter)
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16. forduló Dunakeszi–DMTK 2-6 (Gólszerzõk: Milcsevics 2, Pataki 2,
Balogh A., Kaizer)
28. forduló DMTK–Diósd 0-5
25. forduló Üllõ–DMTK 0-1 (Gólszerzõ: Pataki)
29. forduló Jászapáti–DMTK 1-4 (Gólszerzõk: Pataki, Milcsevics, Juhos, öngól)
U17-es csapatunk jelenleg a 12. helyen áll a bajnokságban.
DMTK U15:
15. forduló Lurkó SE Gyál–DMTK 1-3 (Gólszerzõk: Kronvalter, Erdélyi
B., Bábik)
16. forduló DMTK–Alsónémedi 15-1 (Gólszerzõk: Posch 4, Kaizer 3,
Bábik 2, Erdélyi B. 2, Kronvalter, Egyed, Márton)
17. forduló Örkény–DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Posch)
18. forduló DMTK–Dömsöd 7-0 (Gólszerzõk: Kaizer 2, Bábik 2,
Kronvalter, Balogh A., Rádai)
19. forduló Ráckeve–DMTK 3-3 (Gólszerzõk: Kronvalter 2, Bábik)
20. forduló DMTK–Táborfalva 8-3 (Gólszerzõk: Kaizer 2, Posch,
Kronvalter, Dankó K., Hujder, Bábik, Balogh A.)
13. forduló Újlengyel–DMTK 5-3 (Gólszerzõ: Bábik 3)
12. forduló DMTK–Taksony 2-0 (Gólszerzõk: Kronvalter, Bábik)
21. forduló Dabas–DMTK 3-8 (Gólszerzõk: Bábik 2, Posch 2,
Kronvalter 2, Erdélyi B., Balogh A.)
U15-ös csapatunk az 1. helyen zárta a bajnokságot.
DMTK U13:
15. forduló DMTK–Dunavarsány 0-1
16. forduló Alsónémedi–DMTK 3-2 (Gólszerzõk: Jammoul, Kálazi)
12. forduló Bugyi–DMTK 4-0
17. forduló DMTK–Halásztelek 7-0 (Gólszerzõk: Jammoul 4, Kiss B.
2, Szántó)
18. forduló Szigetújfalu–DMTK 1-1 (Gólszerzõ: Lengyel-Széchenyi)
19. forduló DMTK–Dömsöd 4-0 (Gólszerzõk: Kálazi 2, Ficsór, öngól)
13. forduló DMTK–Taksony 1-1 (Gólszerzõ: Szedlák)
21. forduló DMTK–Pereg 6-1 (Gólszerzõk: Kaltenecker B. 2, Kálazi,
Hazai, Szedlák, Jammoul)
22. forduló Kiskunlacháza–DMTK 3-4 (Gólszerzõk: Jammoul 2, Kiss
B., Kálazi)
U13-as csapatunk a 6. helyen zárta a bajnokságot.
U10-es és U11-es csapatunk a Szigetszentmiklósi bajnokságban indult,
melyen a fiatalabb korosztályunk elsõ, míg az egy évvel öregebbek a
második helyen zártak.

Felhívás!
Felhívjuk minden 1994-ben és azután született
Dunaharasztin és a környezõ településeken élõ gyermek
figyelmét, hogy a Dunaharaszti MTK labdarúgó szakosztálya szeretettel várja mindazokat, akik futballozni szeretnének. A folyamatos fejlõdést szakképzett edzõink
biztosítják! Érdeklõdni: személyesen a DMTK futballpályáján (2330
Dunaharaszti, Mindszenty u. 16/B) hétköznap délutánonként, vagy
telefonon/e-mailben: 06-24-657-683/dunaharasztimtk@gmail.com

ujsag@dunaharaszti.hu
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Csapó László
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Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.

