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VADNYUGATI HANGULAT A
HELYTÖRTÉNETI EMLÉKTÁRBAN

Baktay Ervin, Dunaharaszti szülötte, neves India-kutató, tudós, író és mûfordító
munkássága viszonylag széles körben ismert, de hihetetlen sokoldalúsága a kutatók és múzeumi szakemberek folyamatos kutatása, életmûvének részletes tanulmányozása során egyre árnyaltabban rajzolódik ki. Életének egyes részletei sokszor
még a szakembereket is ámulatba ejtik. Ilyen, kevésbé közismert Baktaynak egy
másik arca, a homo ludens, a játékos ember. Már gyermekkorában is a legnagyobb
hûségre törekedve szervezte meg a mesék, olvasmányok, képeken látott élményeinek eljátszását, a pesti lakásban, vagy a haraszti nagyszülõi házban eltöltött nyarakon rendezett báb- és színielõadásokat. Ezekhez a játékokhoz mindig megkapta
a család – elsõsorban az édesapa – támogatását a saját készítésû kellékek és jelmezek megvalósításához, és a lakás békéjét alaposan felborító próbák, elõadások
megtartásához. Ez a játékszenvedély felnõtt korában is tovább élt, amikor is behatóan érdeklõdött az észak-amerikai indiánok élete és a 19. századi pionírok, cowboyok „vadnyugati” korszaka iránt. Érettségi után Münchenben tanult festészetet
Hollósy Simonnál. Itt ismerkedett meg azokkal a bohém festõnövendékekkel, akikkel egész életre szóló barátságot kötött, s akikkel megalapozta a máig ható indiáncowboy játékok kultuszát. Ezt foglalja össze Lorencz József, „Sastoll”, a kisoroszi
indián játékok második generációs tagjának, a kiállítás tulajdonosának írása:
„Baktay az 1920-as években megjelent
western filmek és a „The West” sorozatcímet viselõ novelláskötetek hatására – bohém mûvészbarátaival együtt – tartalmas
szórakozást keresett. Kezdeményezésére
1924-ben elhatározták, hogy egy mûteremben vadnyugati „Saloon”-t ren-deznek be és
abban nagy mulatságot, „Wild West Zree
Meeting”-et tartanak. Nagy átéléssel és játékos kedvvel keltették életre a 60-70 évvel
korábbi vadnyugati városok mulatóinak
hangulatát. Tévedés volna azt hinni, hogy
ez csupán afféle jelmezbál volt. Az összejövetelt nagy szervezkedés elõzte meg.
Nyomdai úton készített szellemes meghívókon idézték meg azokat, akiket méltónak találtak a meetingen való részvételre, melyen
csak a múlt századi pionír korszak stílusos
ruházatában és felszerelésével lehetett
megjelenni. Kiosztották a „szerepeket”
melynek során Baktay Ervin Mr. Hooligan
Bucktye a „Város” seriffje, Básthy István neves díszlettervezõ Stephen B. Long városi
marshall, Haranglábi Nemes József festõmûvész Joe Bellstand, Walleshausen Ernõ
halászati felügyelõ, Öreg Halászsas nagyfõnök lett, barátai pedig aranyásókká, cowboyokká, a hölgyek dámákká, esetleg
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rosszhírû leányokká változtak át. (Hogy a
játékot mennyire komolyan vették, arra az
is jellemzõ, hogy e baráti kör tagjai a polgári életben is „vadnyugati” nevükön szólították egymást, s szinte sértésszámba ment,
ha nem így történt.) A siker nem maradt el,
és Baktay elhatározta a vadnyugati „Város”
örök idõkre való megalapítását. S valóban,
az általa életre hívott játék több mint 70 év
után, még ma is eleven.
Baktay és barátai – többségükben szabadfoglalkozású emberek lévén – a téli
meetingek kellemes együttlétét nyáron az
általuk annyira szeretett szabad természetben kívánták folytatni. Az észak-amerikai indiánok korábban megismert életformája
vonzó volt Baktay számára. Színes egyéniségére nagy hatással volt az indián élet romantikája, színpompás viseletük, ideális
életformájuk. Errõl egy cikkében így írt:
„Az észak-amerikai indián a világ minden
népe között a legigazibb sportember, mondhatni született sportember, mégpedig a sport
legnemesebb értelmében. Mert a sport tisztult fogalma magasrendû etikát tartalmaz. Indián szempontból például az az igazi sportszerû magatartás, ha a vadász tökéletesen
ismeri a természet életét, a vadak szokása-

it, jellemét, otthonosan érzi a természetben,
segíteni tud magán minden körülmények között, viharban, fergetegben éppúgy, mint
szép idõben, de ezt a sokoldalú ismeretét
nem arra használja fel, hogy a természetet
pusztítsa, szegényebbé tegye beavatkozásával. Az indián vadászetika például nem ismeri azt a büszkeséget, hogy »ennyi meg
ennyi vadat ejtett el«, hogy »ilyen meg olyan
pompás példányt zsákmányolt«. Ellenkezõleg: csak a parancsoló szükség készteti arra az indiánt, hogy a természet teremtményei közül egyet elejtsen. Az indián sohasem ejtett el több vadat, mint amennyire magának és családjának feltétlenül szüksége
volt. S minden élõlényben isteni teremtményt, tehát testvérlényt látott... Az indián
hagyományokban gyökerezõ felfogás a tökéletes gentleman és sportember fogalmának felel meg azzal a lényeges jellemvonással, hogy az indián mindezt nem civilizált,
mesterkélt városi életben, hanem a természet õsi, romlatlan és sokkal viszontagságosabb környezetében valósította meg. Vagyis
lelki értelemben valóban kulturált ember volt
anélkül, hogy a materiális értelemben vett
kultúra és civilizáció hibái, bûnei hozzátapadtak volna. S ez éppen azért volt lehetséges, mert az indián sohasem szakadt el a
természettõl, hanem minden idegszálával
Isten szabad világába kapcsolódott. A természet szelleme, a természeti élet õsi szabadsága, de ugyancsak a természet parancsolta szigorú önfegyelem s a közösség kötelességtudata jellemezte az indiánok életét
mindaddig, amíg a fehér civilizáció erõnek
erejével rá nem kényszerítette õket az új,
idegen, mesterkélt életformák elfogadására,
megfosztva õket szabadságuktól.
Arra az idõre, amit a természetben tölthetünk, kapcsolódjunk ki gyökeresen másik,
városi, civilizált énünkbõl: legyünk lélekben
gyermekek, tudjunk játszani, örülni a szépnek. Így válik az egészséges testi sportélet
szellemileg is újjáalakító, regeneráló élménnyé.
E sorok írója hálát ad Istennek, hogy töret-
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lenül él benne ma is, amikor már jól benne
jár negyvenes éveiben, a fantáziát, játékot,
önfeledt átélést kívánó kedve. A jószerencse megáldott barátokkal is, akik hasonlóan éreznek. Ez adta a gondolatot, hogy
1931-ben megalapítsam a mi »indián« táborunkat.”
Vallomásából kitûnik, hogy számára a „nagy
játék” mögött mély filozófiai tartalom rejlett.
Az álmokat hamar megvalósították. Alapos
néprajzi tanulmányok után Zebegényben
építették fel az elsõ indián tábort, melyet
Baktay már, mint Heverõ Bölény nagyfõnök
vezetett, és mellette ott voltak barátai: Nyílhegy, Kis Hörcsög, Bozontos Farkas, Öreg
Halászsas, Csillagtáncos, Kacagó Víz.
A táborban indián motívumokkal díszített
kúpalakú sátrakban (tipikben) laktak, szabad tûzön fõztek, s ünnepi alkalmakkor maguk készítette indián ruhákat öltöttek. A tábori életet szigorú elvek szabályozták (tagfelvétel, „harcos” avatása, ünnepi szertartások stb.) melyeknek mindenki örömmel tett
eleget. Tág tere volt az önkifejezésnek is: a
dicsõ tetteket, sporteredményeket „tett-tollal” és „nagytett-tollal” jutalmazta a Törzsi Tanács. Ezek a 2-3 hónapig tartó kis anyagi
igényû, de annál gazdagabb szellemi örömöket nyújtó táborozások tökéletes regenerálódást nyújtottak a téli, városban töltött idõszak után.
A zebegényi táborhelyrõl hamar kiderült,
hogy túl könnyen megközelíthetõ a nemkívánatos látogatók számára, s ezért nem ideális. A törzs szigetre vágyott, s ez az álom
is megvalósult. Nagy Zoltán erdõtanácsos a
Dunakanyarban lévõ Kismarosi-szigetet,
mint „indián rezervátumot” Baktay és törzse
rendelkezésére bocsátotta. A törzstagok
számára új világ bontakozott ki. Beleélhették magukat az indiánok és fehérek csatáiba, valódi coltokkal, Winchester-puskákkal
lõttek célba, íjászversenyeket rendeztek,
tarka lovakon lovagoltak és maguk készítette indián kenukba ülve fedezték fel az akkoriban még szinte érintetlen Dunakanyar csodálatos szépségû szigetvilágát.
De meg kellett küzdeni sátrakat döntõ szélviharral, tarajos hullámokkal is, s az erõpróbák után az esti tábortûz mellett élvezettel
iszogatták a fûszeres illatú grogot, énekelték az õsi indián és az újabb amerikai da-
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lokat. A harmincas-negyvenes években jelentek meg Baktaynak az észak-amerikai
indiánok életérõl és az amerikai Nyugatról
szóló regényfordításai, a Két kicsi hód, A
rengeteg zarándokai, A vadon fiai,
Cimarron, Hosszú Lándzsa emlékezései,
és egy ifjúsági regény saját tollából, a Jancsi nyeregbe száll.
Baktay Ervin karizmatikus egyéniség volt.
Kimagasló intellektusa mellett a természet
erõs, vezetésre képes egyéniséggel áldotta
meg, mellyel lenyûgözte baráti körét. Nem
csupán megalapítója volt a cowboy „Város”nak és az indián „Törzs”-nek, de állandó
vonzerõt is gyakorolt környezetére, melynek
azok, akiket õ is elfogadott, szívesen engedtek. Indiai és amerikai indián filozófiájával új
gondolatokat ébresztett, melyekkel jóval
megelõzte korát. Hazánkban ma – más társulások keretében is – több százan követik
példáját. Munkássága nem csak belföldön,
hanem Európa-szerte, sõt a tengeren túl is
ismertté vált. Így szerzett tudomást Heverõ
Bölényrõl és törzsérõl 1937-ben az Amerikai Indián Szövetség, mely tagjai közé választotta, és tevékenységét a „szacsem” (fõnök) címmel honorálta.
A második világháború után a Kismarosi-szigetet az erdõgazdaság sûrûn betelepítette
nyárfával, és így az táborozásra alkalmatlanná vált. Ekkor a társaság a Kisoroszihoz
tartozó szigeteken talált ideális, háborítatlan
táborhelyet. A környezõ világ sok szempontból megváltozott, de a törzs reneszánszát is
élte. Új tagok csatlakoztak a nagy játékhoz,
amely az alapító szellemében a mai napig
is folyik.”
A „Törzs” Baktay halála után is folytatta a játékot, s a barátok ma már hetvenen felüli gyermekei vettek, vagy építettek házat az egykori játékok színhelyén, ma is ott töltve a nyarakat családjaikkal. Óvják, ápolják a Baktay által elindított hagyományokat, és a nagyfõnök, „Heverõ Bölény” emlékét. Így jött
létre az a kiállítás, ami õrzi azokat a tárgyakat és szellemi emlékeket, melyeket
a „Város” és a „Törzs” tagjai, valamint
követõik az elmúlt 70 év során saját kezûleg készítettek, s ízelítõt ad a nyári
táborozások és a téli „saloonbeli” játé-

kok hangulatáról. A gyûjtemény színvonalát jelzi, hogy tárgyai néhány évvel
ezelõtt a Néprajzi Múzeumban is bemutatásra kerültek. Az eddig Kisorosziban
mûködõ gyûjtemény most Dunaharasztira költözött, elsõ tárlataként a kialakulóban lévõ Baktay emlékhelynek, mely
idén tovább bõvül. Eredeti bútorok és
használati tárgyak bemutatásával kialakításra kerül Baktay dolgozószobája, valamint egy, életének egyes részeit ábrázoló fotókiállítás. Mindez a Hopp
Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum, a Baktay Ervin Gimnázium, valamint a kisoroszi „Törzs” tagjai és intézményünk alkotó együttmûködésének
eredménye.
Az állandó kiállítás a Városháza udvarán található Helytörténeti Emléktárban
kapott helyet, ott várja a látogatókat.
Nyitva kedden és csütörtökön 13–16,
szerdán 9–12 óráig, de munkatársaink
elõzetes bejelentkezés alapján más
idõpontban is az érdeklõdõk rendelkezésére állnak. Jelentkezni a +36 20 3301279-es telefonon lehet.
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A HÓNAP MÛTÁRGYA
Tûzoltókocsik a Rendezvényházban
A történelem során egy település életében állandó fenyegetést jelentett a vörös kakas, a tûz fellobbanása. A nád- és szalmatetõkbõl kinyúló, nyáron is begyújtott tûzhelyek, kemencék kéményei állandó, potenciális veszélyforrások voltak, így mindig
fontos volt a megelõzés és a tûz elleni védekezés.
II. József már 1788-ban országos tûzoltalmi intézkedést adott ki, amely négy csoportba – megelõzés, tûzjelzés, riasztás, oltás – sorolta az intézkedéseket, és adott
utasításokat. A XIX. század közepéig a tûzoltást az arra kötelezett céhek tagjai, késõbb az önkéntes egyesületekbe tömörült emberek végezték. A hivatásos tûzoltás
megteremtõje a legnagyobb magyar fia, Széchenyi Ödön volt, aki felkarolta és támogatta az önkéntes tûzoltó egyletek megalakulását. Tevékenysége nyomán 1870.
február 1-jén Pesten 12 fõvel megkezdte mûködését a hivatásos tûzoltóság. Munkájára külföldön is felfigyeltek, és a török szultán meghívta õt a konstantinápolyi tûzoltóság megszervezésére.
A tûzoltóság itthon azonban nem fejlõdött nagy léptékben, hiszen 1930-ban Magyarország 54 vidéki városából 26-ban még nem volt hivatásos tûzoltóság, 1300 községben pedig semmiféle tûzoltóosztag sem létezett.
Dunaharaszti is az önkéntes tûzoltókat foglalkoztató községek sorába tartozott.
1904-ben alakult meg az Önkéntes Tûzoltó Testület, amelynek célkitûzése a „rendszeres tûzoltás és segély nyújtás, egyéb veszély eseteiben, tûzvész káros következményeinek elhárítására és egyöntetû eljárásra közremûködni és ehhez alkalmas tagokat képezni” volt. A tûzoltósági épület a községháza mellett épült fel. A falu két tûzoltókocsival rendelkezett. Az Önkéntes Tûzoltó Testületnek a harmincas
években 45 tagja volt munkáját Földváry Aurél fõjegyzõ, illetve egy ideig Onderka
Marcell elnökletével, Erdõs János, õt követõen pedig Tamássy György parancsnoksága alatt végezte. A tûzoltók egyéb kulturális feladatot is elláttak, rendezvényeik,
mint a tûzoltóbálok igen népszerûek voltak. Évente rendeztek látványos bemutatókat. 1931-ben közös bemutatót tartottak a taksonyi és a majosházi önkéntes tûzoltókkal.
1948-ban létrejött az állami tûzoltóság, az ország tûzvédelmét új alapokra helyezték, a hivatásos tûzoltóságokat átszervezték, a tagokat önkéntes alapon, a szolgálati idõ beszámításával tulajdonképpen átvették az állami tûzoltóságok. A megmaradt önkéntes tûzoltó szervezetek mûködését is az állami apparátus irányította és
felügyelte. Dunaharasztin a rendszerváltozás ideéig mûködött az önkéntes tûzoltó
szervezet. Késõbb eszközei a helytörténeti gyûjtemény kezelésébe kerültek, és lettek kiállítva a tûzoltószertár helyiségében. Köztük volt egy kézi mûködtetésû tûzoltókocsi, és egy létrával és eszközökkel felszerelt, tíz tûzoltó szállítására alkalmas lóvontatású „rohamkocsi”.
A városi önkormányzat iratmegõrzési kötelezettsége nyomán kialakított irattár egyre több helyet követel magának, így – mint arra legalkalmasabb helyiség – az egykori tûzoltószertár funkciója is átalakult az évek során, ezért megfelelõ helyet kellett
találni az antik jármûveknek. Ennek nyomán került sor az önkormányzat és dr. Heil
Ádám, a Dunaharaszti Rendezvényház tulajdonosának együttmûködésére, aminek
eredménye egy nyitott, ízléses és kulturált tároló hely kialakítása. A Rendezvényház
kertjében mindenki számára megtekinthetõ a két szép tûzoltó relikvia. A szerkocsik
továbbra is a Helytörténeti Emléktár nyilvántartásában és a város tulajdonában maradnak, és a kialakított helyszín biztosítja, hogy közkincsként egyre több érdeklõdõ,
szemlélõdõ vendég láthassa a kuriózumnak számító jármûveket.

90. születésnapját
ünnepelte
Boros Jánosné
Margitka,

és
Lindwurm Antalné
Rézi néni.

Isten éltesse
mindkettõjüket!
A 90 éves
Mezõvári János neve
helytelenül
jelent meg
a júniusi újságban!
A tévedésért
elnézést kérünk!
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KÉPESLAPOK DUNAHARASZTIRÓL
A Városi Könyvtár legújabb képeslapjai,
melyek 100 Ft/db áron megvásárolhatók.
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Kenyérünnep és Búcsú parti
A Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt a Tájházban tartandó Kenyérünnepre és Búcsú partira.

• Idõpont: augusztus 20.
• Helyszín: a Német Nemzetiségi
Zöldfa utca 39.

Tájház, Dunaharaszti,

• Progam:

– 17 óra 30 perckor Láng András atya áldása, a kenyér felszentelése
– 18 órától 23:30-ig Búcsú parti Loór Miklós vezetésével, az
Ujfluer Buam újfalusi fúvószenekar kíséretében.

• Kapcsolat: Honlap: www.svabhaz.hu

e-mail cím: heimatlandharast@svabhaz.hu

• Kapcsolattartók:

Wágner László: +36 70 609 7230, wl@pr.hu
Wágner Flóra: +36 30 512 7958,
wagnerflora93@gmail.com
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Tisztelt Partnereink!
Lomtalanítás Dunaharaszti, 2013. õsz reggel 5:30 órától
Szeptember 14. szombat
Gyárköz utca - Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé
haladva) jobb oldala - Bethlen Gábor utca - Haraszthy
Ferenc utca - Egry József utca - Paál László utca Zágonyi Károly u. - Zsálya u. - Levendula u. - Király köz
- Pitypang u. - MÁV alsó utca közötti terület
Szeptember 15. vasárnap
Dózsa György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva)
jobb oldala - Vasút utca - Móricz Zsigmond utca - Temetõ
utca - vasúti sín - Bárka utca - Duna-Tisza Csatorna - Fõ
út közötti terület.
Figyelem! A Fõ úton a lomtalanítást következõ
szombaton, szeptember 21-én végezzük!
Szeptember 21. szombat
Fõ út - Sport-sziget - Hókony-sor - Paradicsom-sziget Duna sétány - Duna utca - Alsó Duna sor - Ibolya utca Soroksári út - Fõ út - Károlyi Mihály út - dr. Pósta Sándor
utca - Las Torres utca - Csokonai utca - Szondy György
utca - Kõrösi Csoma Sándor utca - Móra Ferenc utca Eötvös köz - Eötvös Károly utca - Baross utca - Dózsa
György út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva) bal oldala
közötti terület.
Szeptember 22. vasárnap
Határ út - Vércse utca - Mandula utca - Kikelet utca Határ út - Orgona utca - Tavasz utca - Határ út - Knézich
utca - Némedi út (Fõ út felõl az 51-es út felé haladva)
bal oldala - Kandó Kálmán utca közötti terület.
Megkérünk minden ingatlantulajdonost és bérlõt,
hogy a lomot rendezetten, a lomtalanítást megelõzõ
napon tegyék az ingatlanok elé. Felhívjuk a
figyelmüket, hogy az önkormányzat rendelete szerint
ingatlanonként 2 m3 lomot szállítunk el díjmentesen.
A 2 m3-t meghaladó mennyiségû lom elszállítását az
ingatlan tulajdonosának vagy bérlõjének szállítólevél
alapján bruttó 4335 Ft/m3 áron kiszámlázzuk. A
lomtalanítás reggel 5:30 órakor kezdõdik! Azon
bejelentéseket, hogy az utcában a lomtalanítás
látható megtörténte után elszórtan lom ott maradt
nem vesszük figyelembe.

Dunaharaszti Hírek – augusztus

Kérjük, ne rakják ki az alábbi anyagokat:
Akkumulátorok,
elemek,
elektronikai
hulladékok
(például: TV, rádió, mikrohullámú sütõ, hûtõszekrény,
számológép, számítógép, (mobil) telefon, videó játékok),
izzólámpák, fénycsövek, festékek, hígítók, savak, lúgok,
permetezõ szerek, olajok, porladó, szálló azbesztet
tartalmazó termékek (pl. szürke hullámpala, pala),
használt gépjármû- és kerékpárgumik, gyógyszerek,
építési törmelék. Ezen hulladékokat nem helyezhetjük el
lerakóban.
Tisztelettel:
Multiszint Kft.
Hulladékszállítási Közszolgáltató

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

7

Mutassuk meg szép kertjeinket.
Pekality Pista bácsi 87 évesen is szorgalmasan termeszti zöldségeit, gyümölcseit.
Munkája példaértékû.

Ha ön is szeretné megmutatni kertjét, szívesen állunk rendelkezésére.
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Újabb beruházás fejezõdött be sikeresen Dunaharasztin: átadtuk
a mûfüves pályákat a Sport-szigeten és a Mindszenty utcában
Tisztelt Dunaharasztiak!
Az elmúlt években nagyléptékû beruházások indultak el Magyarországon a
sportcélú ingatlanfejlesztések területén.
Ebbõl Dunaharaszti sem akart kimaradni,
ezért amikor adódott egy olyan pályázati
lehetõség, amit szinte „ránk szabtak”,
azonnal lépett a képviselõ-testület. Ez pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programja volt. Ennek keretében mûfüves pályákat és kiszolgáló létesítmények építését támogatják országszerte. De miért írom azt, hogy szinte nekünk találták ezt ki?
Dunaharaszti városa erejéhez mérten,
szinte azon felül is támogatja a sportéletet az óvodáktól kezdve, az iskolákon át
egészen a DMTK-ig. Nagy hagyományú
egyesületünkben több, mint 500 igazolt
sportolónk van, 10 szakosztály keretében!
Ebbõl a legnépesebb persze a labdarúgó
szakosztály. Kevesen tudják, hogy itt négy
felnõttcsapatot (köztük öregfiúk és old
boy) versenyeztetünk, 70 igazolt játékossal, az utánpótlás keretében pedig 8 korcsoportban és a focioviban 200 gyermek

Dunaharaszti Hírek – augusztus

focizik rendszeresen! Ez nagyon nagy
eredmény, ehhez képest viszont infrastruktúrában nagyon elmaradtunk az igényektõl.
Kapóra jött tehát az MLSZ pályaépítési
programja. Sikeresen pályáztunk, a beruházás 70%-át az MLSZ fedezte állami forrásból, nekünk 30%-ot kellett hozzátennünk és vállaltuk azt, hogy a létesítményeket 15 évig üzemeltetjük. Megépült tehát
a Sport-szigeten egy 105x68 méteres, a
Mindszenty utcai sporttelepen pedig egy
20x40 méteres (kézilabdapálya méretû)
mûfüves focipálya, a legkorszerûbb módon: a pályák alatt csõrendszer húzódik,
amely a leszivárgó vizeket összegyûjti és
elvezeti; a mûfû felületét pedig olyan,
hosszú szálú mûanyag szõnyeg alkotja,
amelyet egymáshoz ragasztással tettek
folytonossá és a szálak közé gumiõrleményt szórtak. A térvilágítással is ellátott
pályák köré labdafogó háló épült, a nagy
pálya vagyonvédelmi kerítést is kapott. A
pályák mûszaki átadás-átvétele megtörtént, a késõbbiekben ünnepélyes átadást
is rendez majd a pályák kezelésével megbízott DMTK.

Miért emelkedik ezzel ugrásszerûen az
infrastruktúra állapota? Ezek a pályák télen-nyáron egyenletesen magas színvonalú használatot tesznek lehetõvé, jelentõsen könnyítenek a pályahiányon, tehermentesítik a Mindszenty utcai pályát,
ahol a füvet mostantól kímélni lehet a téli, nedves idõszakban például. Az MLSZ
kap a támogatásért cserébe néhány ingyenes alkalmat a pályák használatára,
ilyenkor remélhetõleg rangos versenyeket rendeznek majd városunkban. A lényeg pedig az, hogy gyermekeink és felnõtt csapataink korszerû létesítményekben sportolhatnak ezután, olyanokban,
amelyek tõlünk nyugatabbra már megszokottnak mondhatóak. Már most megfigyelhetõ egyébként egy hazaáramlási
folyamat a gyerekek körében a pesti
egyesületekbõl.
Végezetül köszönöm mindenkinek, aki ebben a munkában segített engem és a képviselõ-testületet, hiszen a város újra gazdagodott két korszerû sportlétesítménynyel!
Dr. Szalay László
polgármester
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Komoly fejlesztés
az ingázók érdekében
Tudósítás a 2013. június 24-i ülésrõl
Napirend elõtt Mannheim Lénárd megköszönte,
hogy az Alsóvárosban elkészültek az utcák, egyben
jelezte, hogy javítani kéne a Levendula, a Lehmann
kapitány utcák állapotát, a Paradicsom-szigeten pedig gréderezni kell. Dr. Szalay László polgármester
válaszában elmondta, hogy ahol lesz lehetõség, ott
lépünk majd. Drscsákné Kerekes Gabriella elmondta, hogy Lehel Endre alpolgármesterrel együtt felkaroltak egy lakossági kezdeményezést, melynek folytán megmarad az éjszakai buszjárat. Dr. Szalay
László polgármester beszámolója után a képviselõtestület módosította a 2013. évi költségvetésrõl
szóló rendeletét, majd nyilatkozatban kötelezte el
magát amellett, hogy támogatja azt az állami beruházást, amelynek keretében P+R (parkolj autóval és
utazz tovább), illetve B+R (parkolj kerékpárral és
utazz tovább) parkolók, autóbusz-fordulók és új gyalogátkelõhelyek épülnek a Némedi úti vasútállomás
körül. A testület kötelezettséget vállalt arra, hogy
kapcsolódó beruházásként megépít egy új csapadékvíz-fõgyûjtõ csatornát a Bezerédi utca alatt,
majd ezt követõen az – amúgy is rossz állapotú – utcát újjáépíti. Minderre a 2014–2015. években 200
millió forintot különít el a költségvetésében. Fényes
István, a városfejlesztési bizottság elnöke támogatásukról biztosította az elõterjesztést.
A képviselõk közbeszerzési eljárás meghirdetésére adtak megbízást a polgármesternek, zöldterületek
és parkok fenntartása tárgykörben. Meghosszabbították az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének rendelkezésre állását december 20-ig, majd
döntöttek arról, hogy az okmányirodában és a gyámhivatalban található ingó vagyonelemeket ingyenesen átadják a mûködtetést ellátó kormányhivatalnak. Fenntartói nyilatkozattal biztosították azt, hogy
a Területi Gondozási Központ továbbra is mûködtetheti a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást.
A képviselõk éltek véleményezési jogukkal, és javasolták az állami intézményfenntartó felé Weinber
Róbertnét a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
igazgatójának. Kücsön Sándor elmondása szerint a
jelöltet az oktatási bizottság meghallgatta, és egyhangúan támogatja (ahogy a tantesület és a szülõi
munkaközösség is). Ugyanakkor az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény élére kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánította az állami fenntartó.
A képviselõk elfogadták a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, meghatározták saját, II. félévi munkarendjüket, majd rátértek az új óvoda megépítésével kapcsolatos újabb
döntésekre. Érvénytelennek nyilvánították azt a közbeszerzési eljárást, amelynek keretében az MFB
Zrt.-vel folytattak tárgyalásokat a szükséges 300 millió forint hitel felvételérõl. Az idõközben lezajlott sikeres tárgyalások folytán ugyanakkor döntöttek arról, hogy elfogadják az OTP Bank Nyrt. ajánlatát
a hitel nyújtását illetõen.
Napirend után Fényes István tolmácsolta a lakók
köszönetét az utcák locsolásáért.
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Dunaharaszti Önkormányzat
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a
Városi Könyvtár
és József Attila Mûvelõdési Ház
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére:
Képesítési és egyéb feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet szerint:
– szakirányú egyetemi végzettség, vagy
– nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
– fõiskolai könyvtárosi, közmûvelõdési képzettség, és
– legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá
– kiemelkedõ szakmai tevékenység.
Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– szakmai referencia,
– nyelvismeret,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret.
A pályázathoz csatolni kell:
– a legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot,
– a feladatkörrel kapcsolatos, a Könyvtárral és különösen a Mûvelõdési Házzal kapcsolatos, tartós színvonalat szolgáltató fejlesztési,
vezetõi elképzeléseket, programot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a pályázat Képviselõ-testület
ülésén történõ nyilvános tárgyalásához.
Benyújtási határidõ: 2013. szeptember 9.
Az állás elfoglalásának ideje: 2013. október 1.
A megbízás idõtartama: 5 év
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
illetve fenntartói döntés alapján.
A pályázatot Dunaharaszti Város Polgármesteréhez kell benyújtani.
cím: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
e-mail cím: titkarsag@dunaharaszti.hu
telefonszám: 06-24/504-450
A pályázat benyújtásához szükséges információk az Önkormányzat
honlapján is megtalálhatók:
www.dunaharaszti.hu.
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Közbiztonsági térfigyelõ kamerarendszer Dunaharasztin
A gazdasági-társadalmi folyamatok változásai miatt az elmúlt évek során megszaporodott a vagyonelleni bûncselekmények száma Dunaharasztin. Bûnmegelõzéssel foglalkozó szakemberek
kutatásai alapján az emberek anyagi
helyzetének romlásával nõ az elkövetések száma. Mivel az önkormányzat, a
rendõrség és a polgárõrség sajnos
nincs hatással ezen tényezõk közvetlen
alakítására, más módszereket kell alkalmazzanak a közbiztonság javítása
érdekében. Melyek ezek a módszerek?
Elsõsorban közösen, szervezetten tudunk hatékonyan eljárni és a lehetõ legjobb eredményt elérni a bûnmegelõzés
terén. Az önkormányzat feladata a feltételek biztosítása, a két szakmai szervezet által kidolgozott feladatok végrehajtására. A rendõrség helyi vezetõje,
Farkas Péter õrsparancsnok valamint
csapata és a polgárõrség vezetõje, Fényes István, kollegáival együtt erõs elhatározottsággal rendelkeznek Dunaharaszti közbiztonságának javítása
iránt. Megítélésem szerint õk erõn felül
– a rendelkezésükre álló törvényi, fizikai és technikai lehetõségek maximális
kihasználásával – megtettek mindent a
bûnelkövetés visszaszorítása érdekében. Sorrendben a harmadik szereplõ,
de nem az utolsó, felelõssége és lehetõségei szempontjából Dunaharaszti
Város Önkormányzata. Fényes István
polgárõr vezetõ, önkormányzati képviselõ, mint ötletgazda már 2010 elõtt
szorgalmazta Dunaharasztin a térfigyelõ kamerarendszer telepítését. A 2010
elõtti években Dunaharaszti Város Önkormányzata egy 4 kamerából álló
rendszert telepített. A telepített kamerák
az akkori idõszak legfejlettebb mûszaki
szinvonalát képviselték és ezzel együtt
bekerülési költségük magas volt. Meg
kell említenem, hogy 2010 elõtt az országban kevés település rendelkezett
korszerû térfigyelõ rendszerrel. A további rendszerfejlesztés túl magas költséget jelentett a város számára.
A technikai fejlõdés eredményeképpen
a térfigyelõ rendszerek ára a 2010-es
év elõtti idõszakhoz képest csökkent és
minõsége javult. A 2011-es év folyamán
kezdeményezésemre, képviselõtársaim
támogatásával elindult egy folyamat. Elképzeléseinket vázoltam dr. Szalay
László polgármester úrnak, aki azonnal
teljes körû támogatásáról biztosított, és
megbízott a térfigyelõ kamerarendszer
felépítésének irányításával. A rendszerépítés helyzetelemzéssel kezdõdött. Az
akkor 4 kamerából álló rendszer a
Szigetszentmiklósi Rendõrségre volt
bekötve, ahol az ügyeletes tiszt figyelte
a dunaharaszti, a tököli, a szigethalmi,
a szigetszentmiklósi, a taksonyi kamerákat együttesen. Az ügyeletes tiszti teendõk mellett a kamera képeit eredményesen figyelni lehetetlen feladat volt.
Személyesen megtekintettem az ottani
helyzetet és azt a következtetést vonDunaharaszti Hírek – augusztus

tam le, hogy így nem lehet eredményesen dolgozni. Felülvizsgáltam a megfigyelõrendszerrel kapcsolatban kötött
szerzõdéseket, és megkértem a hivatalt
ezek felmondására, mivel ezek anyagilag sem voltak kedvezõek Dunaharaszti
számára.
A 2012-es költségvetésbe egy 15 db kamerából álló rendszert tudtunk tervezni.
A helyszínek megállapításánál a rendõrség javaslatai alapján jártunk el.
A rendszert úgy terveztük meg, hogy az
bõvíthetõ legyen, a kamerák áthelyezhetõek legyenek. Szempont volt a lehetõ legalacsonyabb üzemeltetési költséggel járó, jogszerûen mûködtetett,
teljesítményhatékony rendszer kiválasztása.
A költségvetés elfogadása után elkezdõdött a beruházás, mely 2012. március 30-ig befejezõdött.
A következõ helyszínekre kerültek kamerák a beruházás elsõ szakaszában: P+R
Parkoló (2 db), Baktay tér–Dózsa Gy. út
(2 db), Némedi út–Bezerédi út (2 db),
Baktay u.–Temetõ u. (3 db), Temetõ
u.–vasúti átjáró (2 db), Paál L. u.–Egri J.
u. (2 db), Magyar u.–vasúti átjáró (1 db),
Levendula u. (1 db), Pitypang u. (1 db).
A rendszer indításának idõpontjában a
jogszabályok a megfigyelés lehetõségét kizárólag a rendõrség kezébe helyezték, így a Dunaharaszti Rendõrõrsre 1 db számítógépet és monitort telepítettünk, valamint megtörtént a kezelõ
személyzet kiképzése. 2012. április
1-jén üzemelt a rendszer.
Az elmúlt 1 év üzemelése során folyamatos kapcsolatban voltam a rendszer
felhasználójával, Farkas Péterrel. Az elsõ visszajelzést 2012. május hónapban
kaptam, miszerint az egyik helyszínen –
ahol 2011. november és 2012. március
között 7 esemény történt – a kamerák
elhelyezése óta egy esemény sem történt. Ez köszönhetõ egyrészt a kamera
visszatartó erejének, másrészt az elõzõ
cselekményekhez köthetõ elkövetõ személyek eljárás alá vonásának.
2013. március 19-ig 30 olyan esetet jelentett a rendõrség, melynek során
igénybe vették a kamerák adta lehetõségeket. A 30 eset azt jelenti, hogy az
események vizsgálata során a rendõrség visszanézte a felvételeket, melyek
ellenõrzése során 21 esetben olyan
képi anyagot tudtak kinyerni, amely
vagy bizonyíték vagy közvetlen segítség volt az elkövetõk elfogásában. Két
esetben a felvételek ellenõrzése a felvétel rögzítésétõl számított 3 napon túl
történt, a fennmaradó 7 esetben a telepített kamerák alatt nem haladt át az
elkövetõ.
Tudni kell, hogy az említett idõszakban
a kamera felvételek csak adott esemény kapcsán kerülnek felhasználásra.
A rendõrség állományi létszáma ezt teszi jelen pillanatban megoldhatóvá.
Mindebbõl következik, hogy az említett
21 esemény a kamerák megléte nélkül

valószínû a „tettes ismeretlen” címû
gyûjtõbe került volna.
A 2012-ben elért eredmények, a tapasztalatok arra késztetnek, hogy erõsítsük
az élõkép megfigyelés idõtartamát,
mellyel élõ, valós idejû megfigyelést érhetünk el. A meglévõ 25 helyszínen egy
idõben jelen van a megfigyelõ személyzet, és amennyiben valamilyen, a közösségre veszélyes cselekményt tapasztalnak, azonnal tudják a járõröket
értesíteni.
Ez év elején a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság kérte a hozzáférést rendszerünkhöz, mely számunkra jó visszajelzés.
A 2013. évi rendszerbõvítés végén öszszességében 34 db kamera áll rendelkezésünkre. Ez a kameraszám, valamint elhelyezkedésük lehetõvé teszik a
város kisebb körzeteinek õrzését, a
bûnelkövetõk mozgásának követését
és gyors elfogásukat.
Az ez évi telepítési helyszínek:
Posta S. u.–Szondi u. 1 db kamera, HÉV
felsõ megálló kerékpártároló 1 db
kamera, Kõrösi Csoma S. u.–Határ út
vasúti átjáró 1 db kamera, Mindszenty
út-Rákóczi u. vasúti átjáró 1 db kamera,
Tulipán-tér 1 db fix és 1 db mozgatható
kamera, Knézich u.–Bláthy O. u. 1 db
kamera, Határ út–Jedlik Ányos u. 1 db
kamera, Némedi út–51-es út keresztezõdés 1 db kamera, Munkácsy u.–Haraszti F. u. 1 db kamera, Kós Károly
u.–Haraszti Ferenc u. 1 db kamera, Fõ
út Anna-ház+szigeti le- és feljáró 2 db
kamera, Fõ út Szent István Templom 1
db kamera, Fõ út–Király u. 1 db kamera, Fõ út–Haraszti út, Soroksári út közigazgatási határ 1 db kamera.
A 2013. évi telepítési helyszínek tartalmazzák az új telepítésû kamerákat, valamint a már régebben meglévõ kamerákat is, melyeket beillesztettünk rendszerünkbe.
A térfigyelõ kamerarendszer segítségével Dunaharaszti város vezetése el kívánja érni azt, hogy a Dunaharasztin élõ
emberek biztonságban érezzék magukat és személyes értékeiket. Az eddig
elért eredményeink bíztatóak, ismerjük
közbiztonsági helyzetünket és tudjuk mi
a következõ lépés annak érdekében,
hogy elérjük az általunk kitûzött célt.
A kitûzött cél nem más, minthogy ne legyen lehetséges Dunaharasztin a lebukás veszélye nélkül bûncselekményt elkövetni.
A térfigyelõ kamerarendszer létesítésére
Dunaharaszti városa a 2012–2013. években összesen bruttó: 17 410 473 Ft-ot
költött.
Köszönöm mindazok munkáját, akik
részt vettek a rendszer kiépítésében,
üzemeltetetésében.
Köszönöm a képviselõ-testület támogatását.
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Karl József
alpolgármester
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Egy hónap, 105 gyermek és rengeteg élmény

Sikeres volt az Önkormányzat nyári iskolástábora

2013. január 1-jén a város iskolái állami
kezelésbe, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) irányítása alá kerültek. Az átállás rendben megtörtént ugyan,
de maradtak vitatott kérdések. Amikor bizonyossá vált, hogy a KLIK nem tervezi
az iskolák nyári táborainak támogatását,
az Önkormányzat lépett. Saját erejébõl
megszervezte és lebonyolította – egy hónapon keresztül a dunaharaszti gyerekek
nyári táborát, nagyban segítve ezzel sok
család komoly fejtörést okozó, az iskolaszünetben elõálló problémáján. Az alábbiakban Paréj Józsefné, a Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat vezetõje, a táborfelelõs megszervezõje és lebonyolítója beszámolóját olvashatják.
2013 nyarán dr. Szalay László Polgármester Úr és Pethõ Zoltán Jegyzõ Úr a nyári
napközis tábor szervezésének és lebonyolításának feladatával a Gyermekjóléti
és Családsegítõ Szolgálatot bízták meg.
Táborunk helyszíne a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola napközi épülete volt. A
tanév utolsó napjaiban Zsigmond Károly
igazgató úrral átnéztük a termeket, latolgattuk a lehetõségeket. Álltunk a kollégákkal az üres, gyermekek nélküli udvaron,
néztük a lebetonozott focipályát, és azon
tanakodtunk, mit is fogunk közel 100 gyermekkel itt alkotni ez alatt a négy hét alatt.
Úgy gondoltuk, hogy a programokat színesíti, ha a városban mûködõ civil szervezeteket is bevonjuk a feladat megvalósí-
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tásába. Ötletünk kedvezõ fogadtatásra talált és a felkért szervezetek vállalták, hogy
egy-egy napon foglalkozást, kirándulást
tartanak a gyermekeknek. A végeredmény, hogy minden napra jutott egy-egy
változatos és színes program, amelyben
minden gyermek megtalálta a számára
legérdekesebbet, személyiségének leginkább megfelelõt. Lehetetlen dolog kiemelni és összehasonlítani egy-egy foglalkozást, hiszen minden szervezet a saját profiljának megfelelõ programmal készült, és
mindegyik program kiemelkedõen jó és
tartalmas volt.
Célunk volt, hogy a gyermekek minden
perce le legyen kötve, és ne legyen idejük unatkozni, ezért a négy hétbe próbáltuk összesûríteni a lehetõ legtöbb sportprogramot, játékot, kirándulást, kreatív és
kézmûves foglalkozást. A programok során a felhõtlen jókedv, a vidámság került
középpontba. Az önfeledt szórakozás, a
kötetlen beszélgetések, az érdekes programok biztosították a kellemes kikapcsolódást táborozóink számára. Néhány nap
után tapasztaltuk, hogy céljainkat újra kell
fogalmazni, hisz a gyermekek más-más
közösségbõl jelentkeztek és sokszor egymást sem ismerik. Ezért fontos volt a következõ célokat erõsíteni:
– egymás iránti tisztelet és felelõssége,
– figyelem és összpontosítás,
– konfliktuskezelés, közösségi szellem,
– önbizalom erõsítése,

– kreativitás, önkifejezés fejlesztése,
– csoportos együttlét, társas kompetenciák,
– összetartás, együttmûködés és problémamegoldás.
Ezeket a célokat vidám hangulatban, játékos feladatok megoldása során értük el.
A megszokott hétköznapi élethelyzetükbõl
kilépve a gyerekek új kihívásokkal kerültek
szembe, aktivitásra ösztönöztük õket.
A programok megvalósításában segítségünkre voltak a következõ szervezetek:
NIHD, NEDH, HFSE, Vöröskereszt Dunaharaszti Szervezete, Tûzoltóság Szigetszentmiklós, Happy Dance Company, Nádor Lakóövezetért Egyesület, LAVE, Városi Könyvtár, Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete, Dunaharaszti Baptista
Gyülekezet, Dunaharaszti Szent Erzsébet
Karitász Csoport, Segítõ Mancs Alapítvány, Hard Steppers Egyesület, Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájház, Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalma, Dunaharaszti Foltvarázslók, Dunaharaszti
Nõegylet, Alkotók Dunaharaszti Egyesülete, Dunaharaszti Mûvészeti Egyesület.
A foglalkozások mellett igyekeztünk egyegy meglepetést is minden héten beiktatni, így volt jégkrém, csoki, közös
fagyizás is. Nagy sikere volt a
szolgálatunk épületében töltött délelõt-
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LAVE
Újra itt a nyár!
Az idõjárás ugyan megtréfál bennünket, szeszélyes, mintha április lenne. Azonban a tanévnek vége és a nyár örömei mellett a gyerekek napközbeni elhelyezése több családban okoz gondot. Nincs a közelben nagymama, akire a csemetét rá lehetne bízni, a kisebbeket pedig nem ajánlatos egyedül otthon
hagyni.
töknek is, ahol a gyerekek biliárdozhattak, használhatták a csocsóasztalt, Xboxot. A záró napon a gyerekeknek „Ki
mit tud” vetélkedõt szerveztünk, amire
minden résztvevõ igen komolyan és
nagy lelkesedéssel készült. Volt itt minden: tánc, foci, szöcskeugrató verseny,
bábelõadás, mesemondás és nagyon
felkészült beszámoló Ausztráliáról.
Ebédeinket a Kisduna Étterem (Gyõri Attila) segítségével és támogatásával oldottuk meg, a tízórait és az uzsonnát Dágány
Erzsébet, Ruff István és Völgyi Viktor közremûködésével biztosította Dunaharaszti
Város Önkormányzata.
A finomabbnál finomabb ebédeket a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola étkezõjében fogyasztottuk, ahol a konyha személyzete igen nagy segítségünkre volt ezekben a hetekben.
Köszönjük az elmúlt négy hétben nyújtott
támogatást Zsigmond Károly igazgató úrnak, Kondor Jánosné Erzsikének, Márton
Évának, Csegeiné Kovács Erzsikének, dr.
Brauswetter Viktorné Ildikónak, Csík Miklós bácsinak, Schmidt Tibornak, Szolnokiné Kovács Zsuzsinak, Kinigopulosz Mártának, Szincsák Júliának és Artner Gergõnek. Reméljük, a gyermekeknek és a szülõknek is pozitív és szép élményei maradtak az együtt töltött hetekrõl.
A tábori életrõl több száz fénykép készült,
amit nagyon szívesen megosztunk a szülõkkel és a gyermekekkel. Érdeklõdni szolgálatunknál lehet minden hétköznap.
További szép nyarat és tartalmas pihenést
kívánunk minden gyermeknek és szüleiknek is!
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat
dolgozói: Paréj Józsefné, dr. Dán
Gellértné, Fábián Eleonóra, Csavera
Gabriella, Nyírõ Mónika

Dunaharaszti Hírek – augusztus

Gyermekvédelem
A jogszabály az állami és önkormányzati feladatok között szerepelteti a gyermekvédelmi
rendszer mûkötetésének kötelezettségét,
amely a személyes gondoskodás keretébe
tartozó gyermekjóléti alapellátásként írja elõ
a gyermekek napközbeni ellátásáról való
gondoskodást. Amennyiben a szülõ nem tudja megoldani, az önkormányzat köteles biztosítani a gyermekek napközbeni ellátását rögzíti a gyermekvédelmi törvény.
Nyári napközis tábor

A legnagyobb sikere egy rózsaszín tollnak
volt, amelyre négy kislány is igényt tartott.
Dalpárbaj döntött a különleges toll sorsáról.
A boldog nyertes képe honlapunkon –
www.lave.hu – megtekinthetõ a többi jól sikerült felvétellel együtt.
Bábozás
Egyik délután Kondorné Erzsike vezetésével
síkbáb készítésére vállalkoztak a gyerekek.
Egy-egy négytagú csoport a bábokkal adott
elõ jeleneteket, amelyekhez csak rövid
instrukciókat kaptak. A forgatókönyvet minden csapatnak magának kellett megírnia, így
a párbeszédek kifejezetten a gyerekek ötleteibõl eredtek. Az egyik történet alapötlete például az volt, hogy három rakoncátlan cicát
kell alvásra bírni. Mind a szerepeket játszó,
mind a nézõtéren elhelyezkedõ gyerekek lelkesedéssel vettek részt a játékban.
Hármas foglalkozás

Dunaharasztin a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola adott otthont a Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat által mûködtetett nyári napközis tábornak. Paréjné Erzsike a Szolgálat vezetõje, a városban tevékenykedõ civilek segítségét kérte, hogy tartalmas és
hasznos programokkal színesítsék a tábor lakóinak napjait. A kérésnek eleget téve Egyesületünk három alkalommal tartott rendezvényt a gyermekek számára.

A gyerekekkel való utolsó találkozás alkalmával három csoportot alakítottunk ki: az
egyik csoport élõbábos társasjátékon vett
részt Kondorné Erzsikével, a másik csoport
barkácsolás keretében gyönyörû szivárványszínû halacskákat készített Takács Ircsi nénivel, a harmadik csoport pedig sportversenyen
vett részt Éva nénivel. A kezdetben álmos, a
melegtõl kókadozó gyerekeket nehezen lehetett játékra bírni, de a kezdeti nehézségek leküzdése után óriási lelkesedéssel vetették bele magukat a vetélkedésbe, barkácsolásba.

Várótermi játékok

Magyardal és Zenebarát Kör

Az utóbbi években tapasztalható utazási,
jegyvásárlási morál késztette Egyesületünket
arra, hogy a gyerekek felé közvetítsünk egyfajta mintát a helyes viselkedéssel kapcsolatban. Az elmúlt hónapban Dunaharasztin két
személyi sérüléssel járó baleset történt mindkét vasútállomásunkon, amely megerõsített
bennünket fenti szándékunkban. Játékos formában hívtuk fel a figyelmet arra, hogy milyen szabályokat kell betartani a vasúton való közlekedés alkalmával. A csapatokba szervezõdött gyerekek a foglalkozásra szánt két
és fél óra alatt Márton Noémi irányításával
párosították a szakmai kifejezéseket és a hozzátartozó képeket, Kondorné Erzsikével
székfoglalót játszottak, vasúti totót töltöttek
ki, nagy lelkesedéssel válogatták szét a vasúti utazás alkalmával használható, illetve arra alkalmatlan okmányokat és mindenki elkészíthette saját menesztõ tárcsáját. Senki
nem mehetett tehát haza ajándék nélkül.

Július 6-án az Egyesület rendes és pártoló
tagjai megalakították a Magyardal és Zenebarát Kört. Dunaharasztin és körzetében nagyon erõs a német ajkúak jelenléte. Tiszteletet érdemel a svábok kitartó és a kultúrájuk
megõrzéséért végzett tevékenysége, amelyet
követendõ példaként tartunk szem elõtt. Az
elmúlt évtizedek óta jelentõsen megváltozott
a város etnikai összetétele, megerõsödött a
magyarok aránya. Köszönhetõ ez annak,
hogy a fõvárosból rengetegen költöztek és
költöznek ki a mai napig is a környezõ településekre. Több szomszéd, ismerõs, barát
jelzése bizonyítja, hogy igény van a szép magyar dalra és muzsikára! Oly sok gyönyörû
dal és nóta van. Úgy éreztük, hogy nekünk
kötelességünk ezek továbbadása, hirdetése.
Ezzel is szeretnénk az itt élõk életét szebbé
varázsolni.
dr. Dienes Zsuzsanna
LAVE-elnök
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
ALSÓS VERSENYEK
2012/2013. TANÉV
MATEMATIKA

NYELVTAN – HELYSÍRÁS VERSENY:

Elsõ évfolyam:
1. Stósz Máté Bendegúz 1. b
2. Pataki András 1. a
3. Csányi András 1. a

1.
1.
2.
3.

Második évfolyam (négyes):
1. Szikora Bettina 2. a
2. Ender Tamás 2. b
3. Maszlay Viktória 2. a

Nyelvtan szép füzet verseny:
1. Gavlik Anna 1. a
2. Mónus Cintia 1. b
3. Johann László 1. c

Második évfolyam (ötösök):
1. Kovács Domonkos 2. a
2. Kocsis Richard 2. b
3. Szarka Levente 2. a

2.
1.
2.
3.

Harmadik évfolyam (négyesek):
1. Kiss Dávid 3. a
2. Parai Bálint 3. b
3. Rácz Vivien 3. b

Nyelvtan szép füzet verseny:
1. Hercegh Viktória 2. b
2. Maszlay Viktória 2. a
3. Wágenhoffer Dorina 2. b

Harmadik évfolyam (ötösök)
1. Villám Barna 3. a
2. Pázmándi Levente 3. b
3. Molnár Botond 3. b

3.
1.
2.
3.

Negyedik évfolyam (négyesek):
1. Várhegyi Ábel 4. b
2. Faragó Emese 4. a
3. Sajgó Zoltán 4. a

Nyelvtan szép füzet verseny:
1. Puskás Gergõ 3. a
2. Lelkes csaba 3. b
3. Monostori Nóra 3. b

Negyedik évfolyam (ötösök):
1. Faragó Richárd 4. b
2. Kaminski Romina 4. b
3. Tari Petra 4. b

4.
1.
2.
3.

Matek szép füzet verseny:

évfolyam:
Stósz Máté 1. b
Pintér Csenge 1. b
Johann László 1. c

évfolyam:
Jávor Laura 2. b
Török-Major Menta 2. a
Tóth Réka 2. b

évfolyam:
Molnár Botond 3. b
Sárkány Bence 3. a
Erdõdi Csenge 3. b

évfolyam:
Kaminski Romina 4. b
Faragó Emese 4. a
Apró Bence 4. a

Nyelvtan szép füzet verseny:
1. Zwick Renáta 4. b
2. Faragó Emese 4. a
3. Faragó Richárd 4. b

1.
1.
2.
3.

évfolyam:
Simon Laura 1. a
Mónus Cintia 1. b
Kolozsvári Enikõ 1. a

2.
1.
2.
3.

évfolyam:
Török-Major Menta 2. a
Wágenhoffer Dorina 2. b
Herczeg Viktória 2. b

1. évfolyam:
1. Kecsmár József 1. c,
Pintér Csenge 1. c
2. Stósz Máté Bendegúz 1. b

3.
1.
2.
3.

évfolyam:
Kaczeus Regina 3. a
Puskás Gergõ 3. a
Lelkes Laura 3. b

2. évfolyam:
1. Jávor Laura 2. b
2. Óvári Tímea 2. b, Kovács Fanni 2. b

4.
1.
2.
3.

évfolyam:
Faragó Emese 4. a
Faragó Richárd 4. b
Várhegyi Ábel 4. b

Hangos olvasás verseny:

3.
1.
2.
3.

évfolyam:
Erdõdi Csenge 3. b
Puskás gergõ 2. a
Maróti Brigitta 2. b

4.
1.
2.
3.

évfolyam:
Kaminski Romina 4. b
Tari Petra 4. b
Apró Bence 4. a

Könyvmolyok és
a Két Egér könyvesbolt
A „KÖNYVMOLY 12” egy a könyvekért
és az olvasásért lelkesedõ csapat, akik
2012 szeptemberétõl rendszeresen öszszejöveteleket tartottak a könyvtárban.
Hogy mirõl szóltak ezek a délutánok?
Természetesen könyvekrõl, hiszen az a
vágy vezette õket, hogy az általuk elolvasott történetekrõl beszélgethessenek
azokkal a gyerekekkel, akik szintén ismerik a kiválasztott mûvet.
A kötet, amely berobbantotta a csapatalakítás tervét: Berg Judit Rumini címû
kötete volt. (Magyartanárok, ha sikerélményre vágytok, olvastassátok Rumini,
a
talpraesett
kisegér
kalandjait.)
A „KÖNYVMOLY 12” alapító tagjai: Tari
Petra, Kaminski Romina, Zombori
Elizabet és Faragó Richárd voltak.
Elsõ összejövetelünkön errõl a könyvrõl
beszélgettünk (ja, mert az a megtiszteltetés ért, hogy a fõmolyok között én lehettem a fõfõmoly). A továbbiakban mindenki ajánlhatott egy neki nagyon tetszõ
könyvet, majd titkos szavazással eldöntöttük, hogy mit olvas el a társaság a következõ összejövetelünkre. Év közben
változtunk, vitáztunk, új molyokkal barátkoztunk, alakultunk.
Az évet egy budapesti kirándulással zártuk: ellátogattunk a Két Egér könyvesboltba, amelyrõl egyöntetûen megállapítottuk, hogy REMEK HELY. (Kár, hogy
nem Dunaharasztiban van.)
Nemcsak telis-teli van nagyszerû könyvekkel, hanem van olyan tere – az emeleten –, ahol be lehet vackolódni, s máris
molyolhatsz
egy
könyvben.
Ottjártunkkor Szegedi Katalin szellemes-kedves illusztrációit is végignézhettük, amely új kötetéhez, a Palkóhoz ké-

Széplakiné Halmai Rita
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Futónagykövetünk jelenti

szült, amely pedig a Lenka folytatása,
Lenka pedig egyik nagy kedvencünk.
Visszakanyarodva: a könyvesbolt emelete kiállításoknak is helyet ad, no meg
a szombatonkénti mûvészeti és irodalmi
foglalkozásoknak. A gyerekek rögtön
otthonosan birtokba vették a boltot, Kovács Domi rárepült egy Tatu és Patu kötetre, s addig bújta, míg a végére nem
ért. Romina, aki a tavalyi városi meseíró
pályázat egyik gyõztese volt, boldogan
mutatta, hogy rátalált Kertész Edina
könyvére, aki – tudjuk, ugye? – az idei
pályázat kiinduló történetének a szerzõje (A boldog-szomorú erdõ). Pataki Andris, tiszteletbeli 1. osztályos moly a mackógyûjteményét gyarapította „egy remekül megvarrt” darabbal, ui. itt a színvonalas könyvek mellett különleges kézmûves játékok is kaphatók. Közben én
egy Palkó és egy Tatu és Patu könyvet
fizettem ki, de még eltehettem a Két
Egér kiadó új kötetét is, a Jártamba

…kertemben címû különleges, kreatív
kötetet, melyet ajándékba adott a könyvtárunknak a derûs-kedves Vörös Júlia, a
bolt háziasszonya.
Még azt szeretném elmondani, hogy miért is esett erre a Ráday utcai üzletre a
választásunk? Nem nehéz a válasz: A 2
egér kalandjai miatt, mely egy remek,
képzõmûvészetet magyarázó-népszerûsítõ sorozat, mely évek óta a kedvencek
listáján szerepel a könyvbarát gyerekeknél. (Aki esetleg még nem találkozott
ezekkel a kötetekkel, el ne mulassza:
http.//keteger.hu)
Öröm volt ez az év veletek, kedves molyok! Köszönet a szülõknek a nagyszerû gyerekekért! Köszönet Csegei Erzsi
néninek a kirándulás lebonyolításában
nyújtott segítségéért!
Várom a régi és az új molyokat szeptemberben!
Gregus Márta
könyvtárostanár
Dunaharaszti Hírek – augusztus

Május hónapot az immár második alkalommal, a városi majális keretén belül
meghirdetett majálisfutásunkkal indítottuk, ahol a város apraja-nagyja az
ugrálóvárak szomszédságában találkozhatott, és igény szerint futhatott futóinkkal. A jó idõ beköszöntével futóink számára zavarbaejtõen megnõtt a versenyek
választéka, ahol felmérhetik tudásukat.
Május elsõ hétvégén a jóhangulatú szekszárdi Borvidék Félmaratonon Tömösy
Gyula képviselte városunkat. A következõ hétvégén a Nõi futógálán junior futónk, Varga Bernadett és futónagykövetünk,
Györgyi Katalin mellett további 11 dunaharaszti hölgy versenyzett, és ért sikeresen
célba. Nagy örömmel mondhatjuk, hogy futóink között újabb csapattársak teljesítették életük elsõ maratonját. Bazsó Erzsébet a következõ hétvégen megrendezett
Keszthelyi Kilométereken versenyen, Fehér László pedig ugyanazon a napon, versenyen kívül, Dunaharaszti környékén. A Keszthelyi Kilométereken félmaratont futott Esze Tamás és Oroszi Szilárd is. Május utolsó hétvégéjén futóink több versenyen is képviselték csapatunkat. Kovács Richárd a Kinizsi Százon futott-túrázott
40 km-t, a Dunavarsány-Délegyháza futóversenyen pedig többen egyéni csúcsot értek el választott távjukon, hála a futásnak kedvezõ hûvöskés idõjárásnak. Vendégfutónk, Ferenczy Krisztina elsõ helyen végzett 30 km-en, rajta kívül ugyanezen a távon indult még Herbély Szabina is, valamint 21 km-en Kaltenecker Edina. A fiúk
21 km-en próbálták ki magukat. Fenyvesi Tamás, valamint a SZUFLA-s Weinber Ferenc a verseny keretében, és a velünk is edzõ, szigetszentmiklósi illetõségû Simsik
Zoltán pedig versenyen kívül futottak egyéni csúcsot.
Június elsõ hétvégéjén került sor futótársaságunk legnagyobb szabású csoportos
versenyére, amire hónapok óta lázasan készülõdtünk; az idén immár 7. alkalommal
megrendezett Ultrabalaton futóversenyre. Városunkat a Fehér László – Kovács
Richárd – Szenczi Zalán – Veres László
– Györgyi Katalin – Igaz Péter – Ferenczy
Krisztina – Bodáné Laurán Györgyi –
Schubertné Gavallér Katalin – Kozári Annamária összetételû 10 fõs csapat, HARASZTI Elõször néven, képviselte a nonstop kategóriában, a verseny történetében elõször dunaharaszti színekben, és
nem más csapatok tagjaiként. A szombat
reggel 9 órakor a Club Aligából induló, jószerivel újoncokból álló csapat alvás nélkül, az óramutató járásával ellentétes irányban folyamatosan futva alig 20 óra alatt
kerülte meg a Balatont. A kerékpáros kíséretért köszönet Horváth Miklósnak. Városunk futója, Tömösy Gyula cégének 7 fõs csapatában versenyzett ugyanitt. A városunkban lakó, SZUFLA-s kötõdésû Weinber Ferenc pedig egyedül futva kerülte meg
a Balatont – idén immár ötödik alkalommal. Ugyanezen hétvégén városunk más futói: Bazsó Erzsébet, Esze Tamás és Nagy Károly a dabasi futónapon képviselték
városunkat 10 km-es távon. Június második hétvégén szombaton a Szigethalmi Sündörgésen ismét a dabasi futónapon szereplõ ugyanazon három futónk képviselték
városunkat. Vasárnapi napon a K&H maratonváltó keretében a Bodáné Laurán Györgyi –Tóth Regina – Varga Rudolf – Györgyi Katalin – Kuthy Zoltán – Molnár Sándor
összetételû, 6 fõs csapat, Haraszti Villámléptûek néven indult városunk színeiben a
váltók között. Egyéni félmaraton számban, a hõségben egyéni csúcsot futó Igaz Péteren kívül futott még volt nagykövetünk, Gamplett Gábor, valamint csapattagjaink,
Fehér László és Oroszi Szilárd is. Június harmadik hétvége újabb elsõ maraton teljesítését hozta; Herbély Szabina a Balatonfüreden megrendezett Maratonman versenyen teljesítette azt. Ugyanezen a napon három haraszti illetõségû futó hódította
meg a Kékest; csapattagunkon, Veres Lászlón kívül Bálint Zsolt és Villám Péter is.
Az elkövetkezõ idõszak sok ember számára a nyári szünetet jelenti, nem úgy futóink számára. Számunkra nincs nyári
szünet, hanem közös futások, és újabb
versenyek.
Csatlakozás a csütörtök esténként és
vasárnap reggelenként tartott közös futásainkhoz, illetve a Dunaharaszti Futókhoz:
Facebook/Dunaharaszti Futók oldalon, illetve emailben: gykata.fut@gmail.com és
telefonon: 06-20/495-2302
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A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
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A tanév utolsó klubnapközije
Május 31-én rendeztük az idei tanév utolsó klubnapközis foglalkozását. A délután a játék és az esõfelhõk elûzéséért folytatott
éneklés körül forgott.
Egész délután lestük és próbáltuk elterelni a felhõket, hogy szép,
napos idõben az udvaron játszhassunk. A gyerekek lelkes éneklésének köszönhetõen: „Süss fel nap!” – de legalább is részben
biztosan – elvonultak a viharfelhõk és 14 órakor elkezdhettük a
játékot.
6 csoportot és 6 állomást alakítottunk ki. Mindenhol más-más játék várta a gyerekeket.
Voltak fogójátékok, különbözõ labdajátékok,
ügyességi-, valamint figyelemfejlesztõ
játékok. Most nem készítettünk menetlevelet, nem
pontoztuk a csapatokat,
nem volt verseny, a fõszerep az önfeledt játéké volt.
Nagyon élvezték a gyerekek. Amikor kérdeztük tõlük, hogy kinek melyik játék volt a kedvence, mindenki egyszerre akarta felsorolni az összes feladatot. Nem tudtak kedvencet választani, mindegyik tetszett nekik.
Jól sikerült a délután, élményekkel gazdagodva mentek haza a
csemeték. Jövõre is sok izgalmas, érdekes program várja a napköziseket.
Mester Veronika,
napközis tanítónõ

Kutassunk és kísérletezzünk
2013. április 18-án a Rákóczi Ferenc Általános Iskolában ismét
megrendezésre került a természettudományi találkozó. Mindhárom iskolából sok kísérletezõ kedvû csapat jelent meg. Érdekes
bemutatóknak lehettünk részesei. Iskolánkból összesen hét csapat mutatott be kísérletet. Többen értékes jutalomban részesültek, senki nem jött el üres kézzel.
Tõlünk a résztvevõk: Nuber Lilla, Kövér Evelin, Nagy Laura,
Phél Ferenc, Mayer Péter, Kuczik Lili, Bagó Boglárka, Surányi
Fanni, Egyedi Noémi valamint volt tanítványunk Stampfel
Viktor képviselte iskolánkat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a rendezõ iskolának a meghívást, nagyon jól éreztük magunkat.
Kuczik Lili 7. b

Városi Informatika Találkozó a Kõrösiben
A találkozó idei témája: Az Informatika története volt.
Három iskola tanulói vettek részt a találkozón, egy 3 fõs, hetedik, vagy nyolcadik osztályos tanulókból álló csapattal. Minden
csapat egy-egy bemutatóval készült, a számukra kijelölt témából.
A Hunyadi iskola: Magyarok az informatikában
A Rákóczisok: Számítógép generációk
A Kõrösi csapat: Az internet története
címmel készített prezentációt.
A bemutatók megtekintése után következtek a vetélkedõ feladatai.
Elõször az informatikatörténeti tesztet töltötték ki a csapatok,
majd egy szövegszerkesztési feladat volt, végül pedig a keresés
a vetélkedõ fõ témájában.
A lassan hagyománnyá váló találkozón, megbizonyosodhattunk
a gyerekek nagy tárgyi felkészültségrõl, kreativitásról és ügyességrõl.
Sok új információval gyarapodtunk, és jó hangulatban telt el ez
a délután.
Ekéné Abuczki Marianna
informatika tanár
Dunaharaszti Hírek – augusztus

Nasice-ben jártunk
Június 8-án az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy meghívtak minket egy Profi gálára a horvátországi Nasice-be.
Egy K-1 MMA Gála keretein belül három tanítványunk képviselte hazánkat a megmérettetésen.
Nevezetesen László Tamás, Hamodi Omár és
Tánczos Gábor.
A gálán, ami az elejétõl a
végéig telt házas volt, Tomi kezdett elõször. Szinte
vert helyzetbõl fordította
meg a mérkõzés állását,
amikor többször nyakfogásból eltalálta ellenfelét,
egy térdrúgást követõen
egy gillotin fojtással feladásra kényszerítette a
horvátot. Hamodi Omár
már nem volt szerencsés
egyáltalán, egy rosszul
kivitelezett rúgástól megsérült a bokája, és kénytelen volt feladni a mecscset.
Tánczos Gabi versenyzõnk az utolsó mérkõzésen remekül
helytállt, egy vitatható háromszög fojtásos ütlegelést szakított
félbe a bíró, megjegyezném, hogy a másik fél fentrõl Gabi kettõs fedezékét ütötte végig. Kíváncsiak lettünk volna, mi lett
volna ha... tudniillik az ellenfele rendesen kiütötte magát, nem
biztos hogy végig tudta volna vinni a meccset.
Felföldi „hegylakó” Szabolcs többszörös Kempo világbajnok
tanítványai kihozták magukból ami bennük volt, joggal lehetett elégedett fiaira.
Rendkívül érdekes volt a helyzet, most elõször képviselték
Magyarországot egyedül a Dunaharaszti Kemposok.
Gratulálunk nekik!

Amikor az unokákkal is foglalkozunk!
Szó szerint már a tanítványainknak a tanítványaival is kell
foglalkozni, hogy még tökéletesebb legyen az útjuk a sportban. Nem volt ez így másként, mint a Hegyvidék Küzdõsport
Akadémián Szombat Patrik edzéseit átvevõ Tánczos Gábor
Krav-Maga mester edzésén sem. Összefogásra neveltem
srácaimat, az én tanítványom a te tanítványod alapján.
Egyedülállóan klubunkban azóta már négy különbözõ stílusú
mestert, oktatót képzünk, akiknek szintén saját tanítványai
vannak. Nevezetesen Topánka Szilárd, Tánczos Gábor KravMaga mesterek, Pogár Máriusz tekwondo mester, és Huszár
Zsigmond Capoeira instruktor.
Ezen a nyáron
már két bemutatót is tartottunk, és vár
még ránk kettõ,
július 25-én, és
augusztus 20án.
Rövidesen jelentkezünk, addig is szép nyarat mindenkinek.
Felföldi „hegylakó” Szabolcs
Dunaharaszti Kempo Sport
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DMTK Evezõs Szakosztály hírei
Ebben az évben szakosztályunk szervezte a Magyar Gyermek- és Ifjúsági Flotta országos képzését. Április 26-28-ig Dusnoktól a
Vajasfokot jártuk be 45 fõvel. Ez az aprócska folyó méltatlan helyet
foglal el a hazai vízitúrázó célpontok között. A Duna egyik õsi mellékága, mely ma már zsilipekkel szabályozott. Kalocsa területén ered
a Csorna-Foktõi csatornából, teljes hossza 51 km, két torkolata van a
Dunába: az elsõ Ósükösd elõtt, a másik Érsekcsanád magasságában
Szélessége 5 és 20 méter között váltakozik, mélysége általában 150
cm, de helyenként elérheti a 2 métert is. Az áramlás sebessége elhanyagolható, talán az 1 km/órát sem éri el, tehát kezdõknek, vagy a
nagy nyári túrák elõtti bemelegítésnek kiválóan alkalmas. Dusnok a
Vajasfok-túrák kultikus helye, mert a táborhely tulajdonképpen a faluban van és a visszajáró túrázókat a dusnoki polgárok szinte családtagként fogadják. A táborhely mellett lévõ labdarúgópálya öltözõiben
kultúrált zuhanyozási lehetõséget biztosítottak számunkra kifogyhatatlan melegvízzel.
Dusnoknál kezdõdik a Vajasfok legszebb szakasza, annak, aki nem
ismeri ezt a folyócskát, elképzelhetetlen, hogy ilyen természeti szépséggel találkozhasson az Alföld kellõs közepén. Dusnoktól kezdõdõen a Vajas óriási kanyarokat ír le egy sûrû erdõségben, ami a Gemenc
baloldali folytatásának is tekinthetõ. Errefelé Lenes-erdõnek hívják.
A meredek partokon 5-10 méterenként láthatóak a vízre inni járó erdei állatok vadcsapásai, a csendben elöl haladóknak abban a szerencsében is részük lehet, hogy egy-egy vízben hûsölõ õzzel vagy a parti iszapban dagonyázó vaddisznóval találkozzanak.
Június 7-9-ig került megrendezésre a Vízitúrázó Fiatalok Országos
Találkozója Százhalombattán. Mint az idõpont mutatja, éppen a dunai árvíz kellõs közepén érkeztünk meg a helyszínre. Szakosztályunk
9 gyermekkel és 4 felnõttel képviseltette magát ezen a számunkra nagyon fontos versenyen.
Pénteken délután érkeztünk meg a Százhalombattai flotta csónakházához. Itt mindjárt a letáborozás után lehetõségünk nyílt az árvízi védekezésbõl kivenni a részünket, mert mindenki beállt homokzsákot
tölteni egészen estig. Nagy öröm volt látni, hogy a gyerekek közül is
mindenki kötelességének érezte, hogy segítsen, kivegye a részét a
munkából tehetsége szerint.
A szombati nap a versenyekrõl szólt. Nagyon jó eredményeket értünk
el:
5-6. évfolyam:
Milák Róbert:
Drobilich István:

7-8. évfolyam:
Eke Márton

18

evezés 2. hely
evezés 2. hely
kormányzás 3. hely (a 7-8-os korcsoportban indult)
úszás 3. hely
vízbõl mentés 3. hely
úszás 1. hely
vízbõl mentés 1. hely
evezés 1. hely
összetett pontverseny 3. hely

Ady Barnabás
Zwick Máté
Kis Balázs
Ifi:
Szabó Tamás
Kis Gergely

Muzsik Zsolt

úszás 2. hely
vízbõl mentés 2. hely
evezés 1. hely
evezés 1. hely
evezés 1. hely
kormányzás 1. hely
evezés 2. hely
5-6. évf. evezõs versenyén kormányosként 1. hely
úszás 1. hely
kormányzás 1. hely
evezés 2. hely
5-6. évf. evezõs versenyén kormányosként 2. hely
összetett pontverseny 3. hely
úszás 2. hely
vízbõl mentés 1. hely
kormányzás 3. hely
evezés 1. hely
elmélet 3. hely
5-6. évf. evezõs versenyén kormányosként 3. hely
összetett pontverseny 1. hely

Gratulálunk nekik!
Szakosztályunk nyáron 2 vízitúrát szervez.
Csepel-sziget kerülõ túrák kezdõknek augusztus 14-18-ig.
A gyakorlottabb evezõsöknek Pozsony-Dunaharaszti túrát tudunk
ajánlani július 6-14-ig. A túrákról a csónakháznál és a +36-303427962-es telefonszámon lehet érdeklõdni.
Czompa Gyula
szakosztályvezetõ
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A Haraszti Íjász Club hírei
Az idei szezonunk lassan akaródzott beindulni. Edzésekre, versenyekre kellett területeket találnunk, megterveznünk az év teendõit és persze az idõjárás sem állt mellénk, az idõ is csak szaladt el mellettünk. Nem is szeretnék ezekkel senkit untatni,
még panaszkodásnak tûnne, az pedig távol áll tõlünk. A lényeg, hogy sokat dolgoztunk, sok segítséget kaptunk az önkormányzattól és végül jóra fordultak a dolgok.
Köztük az idõjárás is, így májusra már minden összeállt. Olyannyira, hogy a program meglehetõsen sûrûre sikeredett.
Május 18-án megrendeztük idei elsõ versenyünket, aminek a helyszínéül egy a várostól távolabb esõ családi gazdaság szolgált. Ettõl az újítástól tartottunk is egy kicsit, de a visszajelzések nagyon pozitívak voltak. Ez persze köszönhetõ Jászberényi gazdának is, aki sokat segített a pálya otthonossá tételében. Ezúttal is sok olyan
íjász jött el hozzánk, akik már több korábbi versenyünkre is ellátogattak. Nekik mindig kihívás újat mutatni, ami izgalmassá tesz egy íjászversenyt. Viszont neveztek új
emberek is, akik még nem jártak nálunk, még nem ismertek minket. Reméljük, nekik is sikerült egy kellemes emlékeket nyújtanunk és messzire viszik el hírünket,
Dunaharaszti nevét.
Verseny után nem adtunk sok pihenõt magunknak, május 20-án megrendeztük a
nyílt napunkat a Ligeti-tónál. Aki ellátogatott hozzánk, az megismerkedhetett közelebbrõl az íjászattal. Ezt természetesen bárki megteheti, aki ellátogat az edzéseinkre, de ez az alkalom kicsit különlegesebb volt. Igyekeztünk apró ajándékokkal jutalmazni az ügyesebb gyerekeket, tombolát sorsoltunk, illetve a nap végén egy kis versenyt is rögtönöztünk ahol mindenki kipróbálhatta a frissen megszerzett tudását. Meg
kell említenünk a tulajdonost, Kroh Istvánt, aki nélkül nem jöhetett volna létre ez a
rendezvény. Köszönettel tartozunk neki.
Május 26-án a Sport-szigeten mi is jelenvoltunk a Városi gyereknapon. A kis íjászpályánkon lõhettek kedvükre a gyerekek. Sõt, ami különösen örömteli, sok szülõ is
beállt és íjat ragadott a kezébe. Érdekes volt látni, hogyan fejlõdik a gyerkõcök tudása percrõl-percre. Kezdetben még nehézkesen megy a beállás és a lövéshez
szükséges mozdulatsor, de aztán csakhamar már önállóan megy mindez. Ilyenkor
csak egy vattacukorral vagy egyéb más trükkel tudták a szülõk elcsalogatni õket.
Május 31-én a Baktayban diáknapot rendeztek, ahol mi lehettünk a vetélkedõ egyik
állomása. Lelkes és fegyelmezett diákokkal találkoztunk és nagyon jól éreztük magunkat. Sajnos az idõ rövid volt így nem kerülhetett mindenki sorra, de aki kimaradt
azt szívesen látjuk edzésünkön, ott bepótolhatja a lemaradást. Na jó, aki sorra került, az is lenézhet egy kis korrepetálásra.
Június 15-én mi is részt vettünk a Nádor Egyesület rendezvényén, ahol a sok érdekesség mellett mi igyekeztünk színesíteni a programot. Ezúttal is inkább a gyerekek
voltak a vállalkozó kedvûek, de a felnõttek közül is sokan kedvet kaptak az íjászathoz. Még egy nagymama is, mert hisz soha sem késõ elkezdeni.
A közeljövõ is bõvelkedik eseményekben. Versenyt szervezünk, íjásztatunk a Múzeumok éjszakáján, illetve a Karitász napközis táborban is. Következõ alkalommal
ezekrõl is olvashatnak majd.
H.Í.C.
http://haraszti-ic.blog.hu
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2013. júniusi újszülöttek
Bagaméri Izabella
Bakai Bendegúz Bence
Béla Júlianna
Erdélyi Zoé Laura
Fata Ignác
Haraszti Léna
Horváth Péter
Ludányi Zoé
Mészáros Ádám
Orova Bálint
Tasi Zalán
Tóth Szabolcs
Tóth Zsombor

06. 30.
06. 13.
06. 25.
06. 08.
06. 22.
06. 28.
06. 27.
06. 14.
06. 06.
06. 26.
06. 28.
06. 13.
06. 18.

2013. június hónapban
elhunytak neve és életkora
Balogh István
élt 62 évet
Bogár Ferenc
élt 59 évet
Csehi Lászlóné
élt 86 évet
Farkas Molnár Gabriella élt 34 évet
Galambos Árpád Ferenc élt 77 évet
Kaltenecker Ferenc
(májusban hunyt el)
élt 72 évet
Kirchner Mártonné
élt 86 évet
Kmeczky Pálné
(májusban hunyt el)
élt 89 évet
Lindwurm Mihályné
élt 89 évet
Oroszi Lajosné
élt 59 évet
Pápai Sándorné
élt 86 évet
Schmidt Ottóné
élt 80 évet
Smella József
élt 100 évet
Tábori József
élt 46 évet
Tóth Imre
élt 81 évet
Zwick Gizella
élt 59 évet

2013.

ÉVI

HIRDETÉSI

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

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

DÍJAK:

színes
95
50
26
13

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
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