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Együtt a város
„A város az emberi településformák legmagasabb szervezõdési szintje.
Alapvetõ jellegzetessége, hogy
egyetlen faj igényeit hivatott kiszolgálni:
az emberét.”
Wikipedia
Reggel, miután a fiamat elvittem az iskolába és a Városháza felé igyekeztem, kicsit szomorúan kellett felismernem, hogy
itt van az õsz. Láttam az iskolába igyekvõ
gyerekeket és szüleiket, akik fázósan húzták össze a kabátjukat, néztem az elsõsöket, akik kicsit félve, kicsit izgatottan ismerkedtek az új osztálytársakkal és araszoltam a forgalomban, ami nem volt jellemzõ még egy héttel ezelöttig és ami
most megint így lesz jó néhány hónapig.
Erõs lesz a forgalom, vigyázni kell a gyermekeinkre. Ezért is helyes döntés, hogy
az iskolák és gyalogátkelõk környékén a
reggeli órákban több rendõr és polgárõr
segíti a gyermekeket és az autóvezetõket
is, hiszen az iskola kezdéskor még félig
mindannyian a nyárban létezünk, és talán
még figyelmetlenebbek is vagyunk.
Telnek az évszakok, eltelt a nyár, mindig
mondom a gyerekeimnek, hogy õsszel
csak az szedheti le a gyümölcsöt, aki
egész évben és nyáron is gondozta a fát.
Ilyen az önkormányzat munkája is. Ahhoz,
hogy õsszel minden sikeresen induljon,
mûködjön, a munkát nem lehet megkerülni. A hivatal és az önkormányzat nyáron is
dolgozik. Azokat a feladatokat, építési
munkákat, felújításokat, amelyeket az év
elején elhatároztunk, jelentõs részben a
nyár során valósítottuk meg. Ismertek az
elmúlt félév gazdasági eredményei, melyek az éves költségvetésbe foglaltak szerint teljesültek. A város gazdálkodása jó és
biztonságos alapokon nyugszik, likviditása
annyira megfelelõ, hogy nem kellett még a
folyószámlahitelhez sem nyúlni.
Sokakkal beszélek nem csak Dunaharasztiból, hanem más településekrõl érkezõkkel
is. Jó érzés, hogy ma irigykedve beszélnek
a városunkról és azt kérdezik egymástól,
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tõlem, hogy mi a titok. Miért mûködik jobban, ami másutt esetleg akadozik.
Nos azon túl, hogy nem tagadható, hogy
a város anyagi helyzete stabil, lehetõségei annak ellenére is megfelelõek, hogy
közel háromszázmillióval kevesebbel gazdálkodhatunk, mint tavaly – mégsem csak
ezen múlik.
Nincs titok. Munka van, együttmûködés,
közös érdek és összefogás a város érdekében. Nincsenek pártérdekek. Nincsenek háttéralkuk. Feladatok vannak, amelyeket felosztunk egymás között és teszszük a dolgunkat a köz szolgálatában. Mi
tagadás, nekem személy szerint is jelentõsen megkönnyíti a dolgom a testület közös döntéseinek biztonságérzete, a viták
mögötti jó szándék és az, hogy egyként
akarja minden képviselõ a város sikerét.
Jó az irány, össze tudunk fogni és ez a lényeg. Mert egyedül nem megy, nem mehet. Tudom többször írtam már le ezt a
gondolatkört , de tényleg így gondolom.
Titok nincs, de büszkék lehetünk a sikereinkre.
Büszkék vagyunk a több mint 30 kamerából álló térfigyelõ rendszer üzembe állítására, az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat
és eredményeket térségünk legnagyobb
települése is igyekszik megszívlelni, hasznosítani.
Büszkék vagyunk arra, hogy a napokban
látogatást tett önkormányzatunknál Tavaszi Zsolt miniszteri biztos a Magyar Állam-

Tavaszi Zsolt miniszteri biztos (bal oldal)

kincstár részérõl azért, hogy megismerje
a nálunk már egy éve mûködõ pénzügyiszámviteli rendszert, mert annak országos
bevezetését fontolgatják. Jó volt látni,
hogy gazdálkodásunk kivívta a szakma és
a kormányzat elismerését is.
Büszkék vagyunk arra, hogy tovább épül-

tek-szépültek útjaink, a vízszolgáltatóval
közösen kicseréljük a régi vezetékeket, a
vízelvezetõ rendszert korszerûsítjük, és a
köztemetõ melletti nagyméretû parkoló kialakítása is megtörtént.
Büszkék lehetünk arra, hogy a gyerekek
örömére és az ott lakók nyugalmának megóvása érdekében még a nyári szünet idõszakában befejezõdött a gördeszka pálya
felújítása, és a létesítmény egy különleges,
zajelnyelõ burkolatot kapott, ami még az
Európai Unióban is ritkaságszámba megy.
Már csak a díszítõ- és árnyékoló növényzet telepítése van hátra. Ezek olyan közösségi célok, amelyek összhangban vannak
az életminõség javításával.
Büszkék vagyunk arra, hogy az országos
tendenciával ellentétesen városunkban az
idei tanévre jelentõsen megnövekedett az
elsõ osztályos tanulók száma. Ezért sürgõsségi intézkedésként tanterem- és a
tornaterem bõvítéssel járultunk hozzá a
megnövekedettt igények kiszolgálásához.
Büszkék vagyunk a rendezvényeinkre,
amelyre sokan, sok helyrõl érkeznek ma
már hozzánk. Jónéhány olyan elõadás,
színházi rendezvény, ünnepségek és
táncmulatság zajlott városunkban, amely
tömegeket vonzott.
Churchillnek egyszer azt mondták, hogy
háború idején a kultúrára szánt költségeket csökkenteni kell, mire õ visszakérdezett, hogy akkor mi az értelme háborúnak.
Hiszen a csatáknak egyetlen célja lehet.
Azért kell legyõzni az ellenséget, hogy
megóvhassuk mindazt, ami nekünk fontos. Megóvhassuk a kultúránkat, az ünnepeinket, a hagyományainkat, mindazt, ami
összeköt bennünket.
Úgy vélem, mi nem háborúzni, hanem békében építkezni akarunk, hogy olyan környezetet teremthessünk az itt lakóknak,
amelyben minden generáció megtalálja a
maga helyét, számítását.
Legyenek hát a mindennapjaink dolgosak,
legyen Dunaharaszti továbbra is a béke
szigete, hogy szeretteinkkel közösen,
nyugalomban és méltón ünnepelhessük a
hétköznapjainkat és az ünnepeinket is!
Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert és
jó egészséget.
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Dr. Szalay László
polgármester
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Laffert híradó
A Laffert-kúria kulturális hírei
Nyári rendezvényeink során – legutóbbi
híradónk óta – fellépett a nemzetközi porondon is elismert Molnár Dixieland
Band (akiket az esõ a kúria épületébe

estén adott zongora-koncertet Dáni János, egykori Bergendy-tag.
Helyi zenészek is felléptek, mint a fiatal
Zaccustic együttes, a Reneszánsz

kényszerített), vendégünk volt az egykori
P. Mobil együttes billentyûse Zeffer And-

Rock Trió, illetve a Speedy Gonsales
Latin Band. Jótékonysági koncertnek is
helyet adtunk: A Kiss Kata Zenekar Böjte
ház szabadtéri elõadásával zárult. A Mátyás az igazságos címû rockmusical több
mint ötszáz nézõt vonzott a levendulaillatú kúriakertbe.
Szeptembertõl új kiállításokkal, és ismeretterjesztõ
elõadásokkal,
vasárnapi
klasszikus koncertekkel várjuk az érdeklõdõket.
Részletesebben a www.lafferkuria.hu
honlapon tájékozódhatnak.

rás, és barátja, Nyiba Sándor, egy fázós
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Csaba alapítványának gyûjtött a rekkenõ
hõségben megtartott esten. A kisszámú,
de annál lelkesebb részt-vevõk 120 000
Ft-ot adtak össze a dévai gyermekeknek.
Nagy sikert aratott a sztárvendégeket felvonultató operett est, melyet helyi táncosokkal és a Kisduna Blasmusik zenekarral „erõsítettünk” meg.
A Laffert Kúria nyári évada a Sziget Szín-
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A szüreti felvonulásról
Régen a szüret társas eseménynek számított,
amelyre egy egész éven át emlékeztek és készültek a családok. Akkoriban ez egy egész
közösség – falvak, szõlõhegyek – közös ünnepe volt, amelyet a nap végén mulatságok
zártak.
Szüret idején még a törvénykezés is szünetelt.
Igazi sátoros ünnep volt a szüret, melyre még
az idegen földön vitézkedõ emberek is hazatértek. Kihagyhatatlan esemény volt, a társadalmi élet fontos része, s nem utolsósorban az
ismerkedés egyik fontos színtere. A tánc, a
mulatozás mellett természetesen nem maradhatott el a borozgatás sem. A nap végén a szüretelõk szüreti koszorút vittek a vállukon,
amely szõlõfürtökbõl, búzával, szalagokkal díszített koszorú volt. Régen a földesúr kapujába gyûlve dicsérték a termést, s a földesúr tartott este aztán táncos mulatságot. A szüreti idõszakban még ma is sok helyen ünnepelnek szüreti felvonulásokon az emberek.
Nem volt ez másképpen nálunk sem,
Dunaharasztin, ahol szüreti felvonulással és
mulatsággal ünnepeltek. Gerstenbrein Lõrinc
így emlékezik vissza a régi vidám napokra:
„A szüreti mulatság az arató ünnepek, a termés betakarítás ünnepeinek egyike volt. A haraszti svábok egyik jellemzõ tevékenysége a

szõlõmûvelés volt. A határban, a ma már beépített területeken, a ház körüli telkeken szõlõt mûveltek. A Szõlõhegy utca a mai napig is
õrzi nevében ezt a tevékenységet. A szüreti felvonulást és mulatságot a szüret befejezése utáni vasárnap tartották, szeptember végén, október elején. A nehéz munka végét, a bõ termést
és a sikeres szüretet ünnepelték.
A felvonulást és a mulatságot a fiatalok szervezték. Feldíszített kocsira tették fel a szüreteléskor használt eszközöket, dézsát, puttonyt. A
kocsi mögött népviseletbe öltözött fiatalok
mentek, majd a szüretelõk, puttonyhordók,
csõszök, és a lovasok. Az utolsó feldíszített kocsin a bíró és a bíróné ült; egy legény és egy
lány, akiket erre a napra választottak.
A felvonulás leglátványosabb kelléke a hatalmas szõlõkoszorú. Négy erõs fiatal legény
vitte két karó segítségével a vállán a legszebb, legnagyobb fürtökbõl készített sokszor
embermagasságú koszorút. A jó hangulatot
az óbor biztosította, a lányok maguk sütötte
pogácsával kínálták a felvonulókat, a lakosok a kapuban várták a menetet, sokan csatlakoztak hozzájuk. A menetben mindig volt
egy bohóc, aki a nézõket szórakoztatta, a
gyerekeket cipõkrémmel bekente, liszttel
megszórta.

A vidám menet a kocsmához ment és a táncterem közepén elhelyezték a nagy szõlõkoszorút,
amit éjfél felé elárvereztek. A plafonon szõlõfürtök lógtak, szõlõ girlandokkal díszítették a
termet. A tánc közben a legények a párjuknak
ezekbõl a fürtökbõl próbáltak lopkodni. Azokat a »szõlõ tolvajokat«, akiket a vigyázó csõszök rajtakaptak, a bíró elé vitték és tettükért
fizetniük kellett. Az elárverezett szõlõkoszorúért kapott, és a »büntetésbõl« összegyûlt pénzt
a zenészek kapták.
A legények természetesen igyekeztek kedvesüknek az árverésen megszerezni a szõlõkoszorút.
A szüreti felvonulás és mulatság jó alkalom
volt a fiatalok szórakozására, az ismerkedésre, az udvarlásra.”
A II. világháború után a szüreti felvonulás lassan kiment a divatból. 1996-ban Kaltenecker
Ferenc, a Baktay Ervin Gimnázium tanárának
javaslatára a Dunaharaszti Polgári Kör tett kísérletet a hagyomány feltámasztására, és szervezte meg három éven át a rendezvényt. 1999tõl Mannheim Lénárd és a német nemzetiség
képviselõje vette át a szervezést. A szüreti felvonulást azóta is a Német Nemzetiségi Önkormányzat ápolja és rendezi meg évente nagy sikerrel.
Gáll Sándor

A Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat és Dunaharaszti Város Önkormányzata szervezésében.

Borünnep/Szüreti Felvonulás/Szüreti Bál programja
20.00 Szüreti Bál a József Attila Mûvelõdési Házban (Szántó), zenél
a Heimatklang Zenekar

Október 5. Szombat
Program:
9.00–12.00 Borünnep a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájházban
(gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt színes programok,
kézmûves foglalkozások, gyermek sorversenyek, szüreti tevékenységek bemutatása gyermekek bevonásával, must, bor és
pálinkakóstoló.)

a belépõ ára 2500 Ft
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

14.00 Vendégvárás a Tájház elõtt a Szüreti Felvonulásra
14.30 Berta László Atya áldása, Himnuszok ( Dunaharaszti Sváb Dalkör, Blumenstrauß Quartett elõadásában )
14.45 Haraszti Fiatal Svábok Egyesületének Rosinen és Zipfelmütz
Tánccsoportjainak elõadása
15.00 Szüreti Felvonulás kezdete
15.20 Baktay téri állomás ( a Kleine Rosinen tánccsoport, a Német
Ifjúsági Hagyományörzõ Egyesület Dunaharaszti Utánpótlás
Tánccsoportja és a Lustige Schwaben Tánccsoport elõadása)
16.05 Petõfi téri állomás ( a Német Ifjúsági Hagyományörzõ Egyesület Dunaharaszti Örökifjú és Felnõtt Tánccsoportjának fellépése )
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Húsz éve történt

Egy testvérvárosi kapcsolat kialakulása
Október elején küldöttség érkezik Altdorfból Dunaharasztira, hogy az 1993-ban aláírt partnerkapcsolati szerzõdést megerõsítsék. Mirõl is szólt ez a húsz év? A precíz németek racionálisan partnerkapcsolatnak nevezik, a magyarok, emocionálisabb kifejezést, a testvérvárosi kapcsolatot használják. Az elmúlt két évtized alatt
a partnerségbõl barátságok születtek, a
kapcsolat erõsödött, kötetlenebb, kedvesebb lett, a közös élmények, látogatások,
ünnepek és poharazások, mulatságok
nyomán talán igazi testvérvárosivá alakult. Pillantsunk vissza az idõben, és villantsunk fel néhány pillanatképet a kezdetekrõl!
1991 májusában a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola akkori igazgatója, dr. Mihálcz Pál
egy pedagógusokból álló delegációt vezetett
Altdorfba. A látogatáson megragadta õt a
szakmaiságon túl a bajor kisváros lakóinak
szívélyessége, közvetlensége és hasonlatosságot fedezett fel a haraszti svábság és
az altdorfiak között. Ezért az iskola igazgatójánál és az õt fogadó polgármesternél a német és magyar iskolák közötti kapcsolat kialakítását kezdeményezte. A fogadtatás kedvezõ volt, a német polgármester még ugyanabban a hónapban ellátogatott Harasztira a
Rákóczi iskolába, és találkozott kollégájával,
Luttenberger Gusztáv polgármesterrel is.
Már ekkor felmerült a két város közötti szélesebb kapcsolat megteremtése, ami csak
erõsödött Weisskopf úr második, õszi látogatásán.
Ezt követõen felgyorsultak az események.
December 8-án Luttenberger Gusztáv polgármester, dr. Mihálcz Pál, Nagy István, dr.
Bakonyi Tibor, dr. Vecsey Dénes, Rósa László, dr. Bcreczky Péter, dr. Helméczy Mátyás,
Ódorné Dominyák Anna, dr. Gyalai Mihály,
Fajta József képviselõk, Fodor Árpádné és
Badacsonyi Istvánné óvónõk, dr. Kollonay
Enikõ jegyzõ, Zwick Márton, Kissné Honty
Éva, Kun Józsefné, Zwick Lénárdné a hivatal részérõl, Mérey Hilda, Wágner Magdolna,
Handl Józsefné, Peck Istvánné, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanárai, Makay
Lászlóné és Varga László Álmos szakbizottsági tagok, valamint Benke László, a camping bérlõje utazott Altdorfba. A korabeli sajtóban a résztvevõk felsõfokon nyilatkoztak a
bajor vendégszeretetrõl, a német precizitásról, és szervezettségrõl, ami jellemezte ottlétüket. A szívélyes, de feszes munkatempóban eltelt látogatás során a harasztiak megismerkedtek a település intézményeivel, a hivatallal, a képviselõ-testülettel, az iskolákkal,
a már akkor CT-vel felszerelt kisvárosi kórházzal. A többpárti demokráciát még csak tanuló, az önkormányzatiságot kialakító magyarokat lenyûgözte a több száz éves polgári hagyományok alapján élõ város.
A kapcsolat egyre szorosabbá vált. 1992
márciusában Péter Bernhard és Günther
Lang altdorfi vendégek jelenlétében került
sor a Rákóczi iskola és a zeneiskola közös
hangversenyére. Májusban iskolások 12 napos cserelátogatására került sor, elõször mi
láttunk egy hétig vendégül német gyerekeket,
majd a magyar tanulók vendégeskedtek
Altdorfban. Szeptemberben pedig már a 49
tagú német delegáció fogadásáról és sikeres
vendéglátásáról számolt be a helyi sajtó.
A kezdeti barátkozás tovább szélesedett. Decemberben dunaharaszti kézmûvesek kaptak meghívást az altdorfi karácsonyi vásárra.
Bemutatkozott Milcsevics Kornél bõr ajándéktárgyakkal, Kiss Károly kézi festésû keráDunaharaszti Hírek – szeptember

miákkal, Gaál Jenõ irhakesztyûkkel, Ghyczy
György szitanyomatokkal, Horváth Tibor kisplasztikákkal, Lehel Endre grafikákkal és
festményekkel, Kiss Lászlóné textilfigurákkal.
A vásáron megjelentek még Artner Ottó kisplasztikái, Weinber Ferenc adventi koszorúja, Szappanos Zoltán és Szanyi Sándorné
kerámiái, Doór János fajátékai és Herman
István réz ajándéktárgyi. Ezzel már a két település polgárai között is kialakultak az emberi, baráti kapcsolatok. A küldöttség magával vitte a testvérvárosi kapcsolat jóváhagyását deklaráló határozat német nyelvû változatát, így a látogatás hivatalos feladatot is teljesített. A válasz nem késett. Weisskopf polgármester levélben értesítette a harasztiakat,
hogy a kapcsolat képviselõtestületi elfogadása folyamatban van. Tavasszal meg is érkezett a népes altdorfi küldöttség a kapcsolat
részleteinek kidolgozására.
1993. szeptember 17-én százötven vendég
érkezett Dunaharasztira. Másnap, szeptember 18-án Németország magyarországi
nagykövetének õexcellenciája és a Pest Megyei Önkormányzat elnökének védnöksége
alatt ünnepélyes keretek között írta alá a két
polgármester, Friedrich Weisskopf és
Luttenberger Gusztáv Altdorf bei Nürnberg
és Dunaharaszti testvérvárosi kapcsolatának
dokumentumát. Az aláíráson jelen volt többek között Rolf Rudiger Zirperl, a német
nagykövet helyettese és ügyvivõje, Inczédi
József, megyei önkormányzati elnök, Kurt
Eckstein német és Kuncze Gábor magyar
parlamenti képviselõk, Zwack Péter, a Zwack
Unicum Rt. részérõl és Hoffmann Pál, Tököl
polgármestere.
A háromnapos, széles körû összefogással
történt vendéglátásról így számolt be a Dunaharaszti Közlemények hasábjain Gyõrky
Józsefné és dr. Mihálcz Pál:
„1993. szeptember 18-án került sor
ALTDORF bei NÜRNBERG város és Dunaharaszti Nagyközség közötti hivatalos szerzõdés aláírására.
Szeptember 17-én és 18-án az Önkormányzat szervezésében színvonalas rendezvényekre került sor.
A péntek esti színpompás felvonulás, a szigeten felállított sörsátor, a nyújtott mûsorok
méltán járultak hozzá az oldott hangulat kialakulásához. A szombati fogadás a Községháza dísztermében, a felszólalások, a bensõséges hangulat bizonyította, hogy a két település komolyan gondolja az együttmûködést, s a sokrétû kapcsolatok alapján érett a
helyzet a szerzõdéskötésre.
Az esti rendezvény a Mûvelõdési Házban fényesen bizonyította, hogy a két település barátként nyújt egymásnak kezet, s együtt egymásért készek a továbbiakban munkálkodni.
Végezetül köszönetünket fejezzük ki valamennyi aktívan közremûködõnek, segítõnek,
valamint a Duna Camping vezetõjének,
Benke Lászlónak ás munkatársainak.
Az altdorfiak, mint mindig, most is fizették
költségeiket, s csak a szombati meghívást fo-

gadták el. A felmerülõ költségek mérséklésében nagy segítséget nyújtottak községünknek szponzoraink, akikrõl szeretnénk név
szerint megemlékezni ás köszönetet mondani: Helyi Takarékszövetkezet, Dunakenyér
Rt. Dunaharaszti, Nexus Kft., Tempo Kft.,
Zwack Unikum (Az ünnepségen személyesen is megjelent Zwack Péter), Erika Virágüzlet, Gergely CUKRÁSZ, Chemitec Gmk.,
Hidrofer Kft., Frei Kft., Elmû., Szuperinfo, Fehérvári Endre.”
A partnerkapcsolat tovább fejlõdött az elmúlt
húsz év alatt és vált egyre inkább igazi testvérvárosi kapcsolattá az alapítók akarata
szerint, amit az altdorfi városvezetõ levele is
megerõsít:
Grussbotschaft - Köszöntõ üdvözlet
„A polgármester, a városi tanács és igazgatás Dunaharaszti partnerközségnek Altdorf b.
Nürnberg lakossága nevében szívélyes üdvözletét küldi.
Mindnyájan nagyon köszönjük a baráti fogadtatást, amelyben a partnerlátogatás alkalmából 1993. szeptember 17-19-én részesültünk.
Nyitott községet ismerhettünk meg, ahol nagyon szívélyesen fogadtak minkét. Így már
meglévõ kapcsolatok mélyültek el, és újak
születtek. Közülünk sokan, akik elõször voltak Dunaharasztin, jó benyomásokkal tértek
haza; partnerközségünket emlékezetükben
õrizni fogják.
Gratulálunk a felelõs szervezõknek a nagyon
jól sikerült ünnepséghez, ami a községünkbeli emberek szívét megnyitotta, hozzájárult
ahhoz, hogy az emberek egymást jobban
megértsék, és ezzel további találkozások
alapjait teremtse meg minden síkon. Erõsödni kell annak a készségnek, mely hozzájárul
népek, partnerközségek közti barátsághoz.
Partnerközségünknek, Dunaharasztinak fejlõdést és sok, közös, vidám órát kívánunk!”
Friedrich Weisskopf
polgármester
A szerzõdés megköttetett, s hogy jó döntés
volt, azt az eltelt két évtized története és eseményei igazolják, amelyek közül következõ
számunkban szemezgetünk.
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2013. SZEPTEMBER – A HÓNAP MÛVÉSZE
KOVÁCS JÓZSEF
festõmûvész

1957-ben Lugoson, Romániában születtem. Gimnáziumi tanulmányaimat is ott végeztem, majd az Ion Vidu mûvészeti iskolában szobrászattal, grafikával és festészettel foglalkoztam. Bukarestben magániskolába jártam, majd Temesvárra
kerülve az R. Ladea mûvészeti kör alapító tagja lettem. Hargitán, Nagybányán, Segesváron és Besztercebányán képzõmûvészeti táborokban is részt vettem.
Festõként nagyon sok kiállításom volt már a romániai Temesváron, Lugoson, Bukarestben és Vajdahunyadon is. Magyarországon Dunaharasztin mutatkoztam be elõször 2008-ban
a József Attila Mûvelõdési Házban.
Számtalan alkotásom található magánházakban és közintézményekben egyaránt: Szerbiában, Svájcban, Olaszországban, Hollandiában, Franciaországban, Ausztriában és Németországban.
Most október közepéig a Dunaharaszti Városi
Könyvtár Mini Galériájában mutatom be néhány
festményemet, amelynek megtekintésére szeretettel várok minden kedves érdeklõdõt!
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Kassa – az õsi magyar város
sz„Mi Lajos, Isten kegyelmébõl Magyarország királya, ezen oklevelünkkel tudtára adjuk mindenkinek, akit illet, hogy királyi kegyünk által, hû kassai
polgárainak és vendégeinek hasznára, azt akarván, hogy ugyanezek felemelkedjenek a kegyelem ajándéka által”. Akarhatnánk-e, kívánhatnánk-e mást, mint ami a címeradományozó levél
elsõ soraiban is megfogalmazódik.
Három napos látogatáson vettünk részt Európa
kulturális fõvárosában, az egykori Abaúj-torna
vármegye székhelyén. Elsõ utunk a CsákyDessewffy palotához vezetett, ahol Gróf Esterházy János szobra található, magán területen. A
hivatalos Szlovák vezetés nem engedélyezi a
mai napig, hogy róla köztéri szobrot állítsanak.
A megemlékezésen Major György a helyi magyarság képviseletében mondott beszédet. A
Magyar közösség számára Esterházy egyfajta
világítótorony, mindig kereste a cselekvés lehetõségét és megalkuvás nélkül képviselte a kisebbségi sorsra jutott magyarság érdekeit. Nekünk ma élõnek, és az utánunk jövõknek dolgunk van azzal, amit õ hagyott ránk emberi példájával. Pékó Zoltán tájékoztatást adott a Budapesten fölállított szobor történetével kapcsolatban, mint a bizottság elnöke. Jelen megemlékezés is elkötelezettségünket fejezi ki az egységes
magyar nemzet iránt. Az összetartozás egyre
erõsödik, és gyengülni látszanak azon erõk, kik
megakadályozni kívánják a kettõs állampolgárság fölvételét, vagy eltörölni szeretnék a trianoni határokon túl rekedt magyarság szavazati jogát. Tiszteletadás közepette elhelyeztük a megemlékezés koszorúját, elénekeltük régi himnuszunkat. A zártkörû ünnepségen az alábbi szervezetek és egyesületek tagjai vettek részt:
FIDESZ Magyar Polgári Párt Dunaharaszti csoportja, KDNP Keresztény Demokrata Néppárt
Dunaharaszti csoportja Dunaharaszti Polgárok
Vállalakozói Egyesülete, Dunaharaszti Honismereti Egyesület, Dunaharaszti Liget Kórus, Szent
Cecília Kórus, Magyarok Szövetsége, Történelmi
Vitézi Rend, Székelyföld Szerelmesei Egyesület,
FIDU Fiatalok Dunaharasztiért Egyesület.
Látogatásunk következõ helyszíne: Árpádházi
Szent Erzsébet tiszteletére építet dóm. Itt nyugszik 1906-os hazahozatala óta II. Rákóczi Ferenc
Magyarország Vezérlõ Fejedelme és Erdély Fejedelme. Általa indított szabadságharccal, Ma-

gyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni. Nemzetünk szívében tisztalelkû és becsületes vezetõként él emléke tovább. Meghatottsággal álltuk körbe koporsóját, s hálaadásunk jeleként elhelyeztük a koszorúnkat, végezetül elénekeltük a régi himnuszunkat, a hosszú évszázadok alatt hányszor zengték vissza, a hatalmas
boltívek, „Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!” Átjárta lelkünket a hazaszeretetnek e-boldogítóan édes és fájdalmas érzése.
Tovább menve megtekintettük a Rodostói ház hû
mását, mely teljességgel bemutatja a fejedelem
életét, a számûzetés mindennapjait. A belváros
épületei mûemlékei hirdetik a magyarság szorgalmát, alkotó képességét és tehetségét. Lépten-,
nyomon Magyarországról érkezett csoportokkal
találkoztunk más országból érkezõt csak elvétve
lehetett látni. Ott jártunkkor a kulturális fõvárosra
utaló rendezvényt nem láttunk, eléggé gyér érdeklõdést tapasztaltunk.
Szállásunk a magyar mûszaki iskola kollégiumában volt. Vacsora után meghallgattuk egyik vendéglátónk Dunzsák Attiláné (Marika) beszámolóját a város életérõl, az oktatás helyzetérõl. 1910.ben a magyar lakosság aránya 75,4% százalék
volt ma közel 5%. Két magyar nyelvû iskola van,
gyermek létszám csökkenése miatt bizonytalan a
mûszaki iskola fennmaradása. A magyar kulturális és irodalmi élet mozgalmas színvonalas. Köszönhetõen a jelenlegi magyar kormány támogatásának. Elmondta, egy kissebségben élõnek kétszer annyit kell teljesítenie, mint egy anyaországban élõnek, hogy elismerjék. Úgy érzékeli a környezõ országokhoz és Szlovákiához képest a
nemzeti öntudat Magyarországon nagyon
elhalványúlt, helyére a siránkozás, a panaszkodás lépet. A hazaszeretet, a nemzet iránti elkötelezettség hatalmas építõerõ, mely a felemelkedést szolgálja, ez erõt kölcsönözne a határon túl
élõknek. Miden este vacsora után hazai borok
mellett vidám és jókedvû éneklés kõvetkezett, a
sok szép magyar nóta nem akart kifogyni. A boldogságot milyen könnyen el lehet érni, ha összejövünk. Sok ember lázasan hajszolja az általa vélt
boldogság kellékeit/pénz, ékszer, arany, drága autó, a technika minden csodája/ közben elfelejt igazán és szívbõl élni.
Sok mindent láttunk. A mûszaki múzeumot, ahol
kronológia sorrendben követhettük nyomon az
emberi tudás fejlõdésének állomásait. Megnéztük

Európa egyik legszebb arborétumát, az egzotikus
növények sokszínûségét. Igen csak fárasztó gyaloglásba volt részünk mire fölértünk a Dobsinai
Jégbarlanghoz, de megérte, hisz nem mindennapi látványban volt részünk, a hatalmas jégtömeg
és annak képzõdményei pompás látványkényt tárult elénk.
Végezetül a látogatásunk megkoronázásaként
Betlér északi végén álló Andrássy kastélyt tekintettük meg. A XVII század végén várkastélynak
épült, 1880.-ban korszerûsítették. 1793.-ban
Andrássy Lipót alapította világhírû könyvtárát.
Utolsó tulajdonosa Gróf Andrássy Gyula az ország nádora volt. A kastélyt a második világháború befejezése után hagyták el. Minden érintetlen,
nem lopták, nem hordták szét, szinte érthetetlen,
itt nem törölték el a múltat, és íme, a kivétel, mely
erõsíti a szabályt. Itt a mai Szlovákiában történelmünk kiváló és jeles személyiségének sértetlenül
megmaradt otthona, személyes tárgyaival együtt.
Igen hiányoznak társadalmunkból e kiemelkedõ
személyiségek utódai, elfújta õket a világ jobbik
felére a kommunizmus és liberalizmus szele.
A több napos látogatás eredményét összegezve
úgy gondolom illendõ múltunkra visszatekinteni,
elõdeink életútjából erõt meríteni és gyermekeinket, unokáinkat az általuk hátrahagyott szellemiségben hazaszeretetre nevelni. Köszönet mindenkinek, aki a látogatás szervezésében részt
vett, és azt bármilyen módon elõsegítette.
Ignácz János
Dunaharaszti Polgárok
Vállalkozói Egyesületének elnöke

Péter Mihályné,
Ilus néni,
családi körben ünnepelte
98. születésnapját.
Isten éltesse!
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A Baktay Ervin Gimnázium hírei
PEDAGÓGUSOK ÚJ SZEREPBEN
Lezárult az Új Magyarország Fejlesztési Terv TAMOP 3.1.5-09/A-1
Pedagógusok új szerepben címû pályázat. Ennek kapcsán beszélgettünk
a Baktay Ervin Gimnázium igazgatójával, Sziráki Györggyel.
A pedagógusképzésért elnyert 11 millió Ft-os támogatást jelentõ
pályázat 2013 júniusában lezárult. A továbbképzésben a kifutó vízügyi szakképzésbõl közismereti területre kerülõ tanár, az egyik
igazgatóhelyettes, valamint egy harmadik pedagógus vett részt,
akit a legsajátosabb területen szerezhetett új tudásanyagot: pályaválasztási tanácsadó szakot végzett. Összefoglalva: három személy, három különbözõ cél, de ami közös, az az iskola hosszú távú pedagógiai fejlesztési koncepciójának szolgálata.
Az élethosszig tartó tanulás országos helyzete elmarad a Gimnázium életében tapasztaltaktól. A 2012/13-as tanévben a nevelõtestület egyharmada tanult valamilyen posztgraduális vagy mesterképzésen. Ezeknek a motivációs ereje nemcsak az volt, hogy további alkalmazásukhoz újabb szakképzettséget szerezzenek, hanem az is, hogy a már megszokott munkájukat még magasabb
színvonalon végezhessék. A pályázatban továbbképzett kollégák
mindegyike harmadik vagy negyedik felsõfokú oklevelét szerezte
meg, és valószínû, hogy néhány év után újra a továbbtanulók között látjuk majd õket.
„Ma már egy magasabb vezetõi beosztásban elképzelhetetlen, hogy
valaki hatékonyan tudjon dolgozni közoktatási vezetõi képzettség
nélkül” – mondta el a gimnázium igazgatója – „Az átképzett kolléga
rátermett pedagógus. Az, hogy a nevelõtestület tagja maradhatott,
nemcsak az õ egzisztenciájának, de az iskolaetosznak is hasznára
válik. Harmadik kollégánk új képzettségével olyan szerepkör jelenik
meg iskolánkban, amilyennel eddig csak külföldi tapasztalatcsere

kapcsán találkoztam. A pályaválasztás jellemzõen olyanokra hárul
(szülõk, tanulók), akik nehezen igazodnak el abban a rendszerben,
amelyben dönteniük kell. Ebben most igazi segítõtársra lelnek saját
alma materükben.” – tette hozzá Sziráki György.
A projekttel nem csak a pedagógusok és az iskola profitált és profitál folyamatosan, hanem a tanulók is, hiszen minden iskola elsõ
sorban azért van, hogy a fiatalok életkezdését, pályaválasztásra
való elõkészítését szolgálja. A törvény erejénél fogva az iskola átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezetébe, de
ettõl természetesen ugyanazokat a gyerekeket tanítják, akiket eddig, ugyanazokat a szülõket tájékoztatják, akiket eddig. A város lakosságát továbbra is ez a gimnázium szolgálja.
Arra a kérdésre pedig, hogy a gimnázium tervez-e további támogatások megpályázását, az igazgató úr a következõ választ adta: „Természetesen tervezünk. A jelenlegi állapot az átmenet ideje, hiszen
a most zárult pályázat megvalósításában nagyon nagy köszönettel
tartozunk a dunaharaszti Polgármesteri Hivatal munkatársainak,
akik szakértelmükkel nagyban segítették a projekt zökkenõmentes
lebonyolítását.”

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola hírei
„Minden útnak valahol vége van.
S emberi tulajdonság,
hogy az út végén visszafordulunk,
s eltûnõdünk életünk értelmén.
Addig nem, de akkor igen.”
(Wass Albert)

Tanévnyitó elé…
Nem is olyan régen, nagy-nagy melegben
lezártuk a 2012/13-as tanévet. Kevés olyan
nap van egy iskola életében, amelyet azonos lelkesedéssel várnak szülõk, tanárok és
diákok. Ez a tanévzáró azonban más volt,
mint a korábbiak. Az idén nem csak a tanévtõl, hanem két nagyon tisztelt kolléganõnktõl búcsúztunk el nyugdíjba vonulásuk
alkalmából, egy rövid ünnepi mûsor keretében, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond
egy-egy kedves novellájával, Wass Albert és
Bódi Irén verseivel.
Iskolánk igazgatója Zimmermann Anna 40
év pedagógiai és 13 intézményvezetõi év
után búcsúzott el az aktív munkás évektõl.
Az igazgató asszony mellett Mirkovics-né
Varga Erzsébet magyar-történelem szakos
tanár is elköszönt iskolánktól.
Zimmermann Anna, vagy ahogy kollégái
tanítványai hívják Cimi, Cimi néni. Középiskolai éveit a Patrona Hungariae Római Katolikus Leánygimnáziumban töltötte. 1973
óta tanított Dunaharasztiban az I.sz. Általános Iskolában. Munka mellet végezte el az
Esztergomi Tanítóképzõ Fõiskolát. Iskolánk10

ban, a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában 1979-tõl, annak megnyitása óta oktatott. 1998-ban posztgraduális képzés keretében végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán német nyelvtanári szakon.
1999-ben ugyancsak az ELTE-n elvégezte
a Bölcsészettudományi Kar tantervfejlesztés, tantervi szakértõ német nyelv és irodalom szakát. 1998-tól már, mint igazgatóhelyettes dolgozott.
2000-ben az intézmény igazgatójának nevezték ki. Vezetõként elsõdleges feladatának tartotta az iskolában folyó oktató, nevelõ munka színvonalának emelését. Nagy
hangsúlyt fordított a kezdetektõl az oktatás
tárgyi feltételeinek elõteremtésére. Kitartásának köszönhetõen épült meg a tornacsarnok, az atlétikai pálya, a füves játszótér. A
parkosított pihenõudvart, illetve az épületen
belüli felújításokat is neki köszönhetjük. Elkötelezett, összetartó tantestületet hozott
létre, olyan iskolát, amely városunkban igen
népszerû, ahol egyre emelkedik a gyermeklétszám. Vezetõi, nevelõi, pedagógiai munkáját a tisztesség , a becsület, az emberség
jellemezte. Ezzel kivívta kollégái a szülõk és
a gyerekek tiszteletét. Amit tett hittel, elhivatottsággal, odaadással tette kicsikkel és nagyokkal.
Mirkovicsné Varga Erzsébet vagy ahogyan mi szólítjuk Betke, 1989. szeptember
1-tõl a Dunaharaszti Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola dolgozója. Tanítványai városi, térségi és országos versenyeken min-

den esztendõben elõkelõ helyezést hoztak
el. Következetes, példaértékû pedagógus
volt. Az év végi kompetenciamérésen az országos átlag feletti eredményeket ért el 6.
és 8. évfolyamos tanulóival. Számtalan diákkal szerettette meg a magyar nyelvet, az
irodalom, a történelem általa lett érdekes, izgalmas.
Köszönjük õszinte hivatástudatukat, a pedagógia iránti önzetlen elkötelezettségüket.
Õszinte szeretettel és nagy-nagy tisztelettel veszünk tõlük búcsút. Hiányukat leginkább most az új tanév kezdetén fogjuk
érezni. Reméljük, nem felejtenek el minket,
és ha idõnként tanácsra lesz szükségünk
bátran fordulhatunk hozzájuk! Öröm, hogy
e két nagyszerû ember életében mi itt
mindannyian hosszabb-rövidebb idõre helyet kaphattunk.
Kedves Cimi, kedves Betke! Kívánunk nagyon jó egészséget, megérdemelt pihenést,
aktív nyugdíjas éveket családotok körében!
Én egyetlen föladatot ismerek, amit teljesíteni kell, egy kelléket, aminek meg kell lenni benne, s egy bûvös igét, ami mindent
megnyit elõttem: szeretni, szeretni, szeretni.
Aki ezzel nincs eltelve menjen kereskedõnek, tudósnak vagy katonának, de TANÍTÓ
az ne legyen soha.
(Móricz Zsigmond)
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Mindannyiunk nevében:
Vargáné Hunya Katalin
Kovácsné Tarr Kornélia
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Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
OKTATÁSI, MÛVELÕDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
Cím: 2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
Tel.: 06-24/504-450, 06-24/370-457
Email: titkarsag@dunaharaszti.hu

A pályázók tanulmányi és versenyeredményeit, valamint szociális helyzetét mérlegelve Dunaharaszti Város Képviselõ-testületének Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Bizottsága a 2013. június 27-i rendkívüli ülésén a pályázatok színvonalának figyelembevételével úgy döntött, hogy a támogatásban részesülõk számát a kiírásban szereplõ 8 fõrõl 11-re emeli.

A „Dunaharaszti diákösztöndíj-pályázat 2013” keretében beérkezett
támogatási kérelmeket a következõképpen bírálta el:
Név

Iskola a 2013/2014-es tanévben

Bácskai Bálint
Dér Zsófia
Faragó Dorottya
Hajzer Anita
Kenéz Antónia
Kreisz Brúnó
Kreisz Dorka
Siklódi Barbara
Török Lilla
Török Petra
Varga Péter Lajos

Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola
Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola
Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Baktay Ervin Gimnázium
Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola
Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola
Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola
Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola
Baktay Ervin Gimnázium
Dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola

Osztály
8. a
6. a
7. a
7. a
7. b
8. a
7. c
7. a
5. a
7. a
6. c

A nyerteseknek gratulálunk!

A támogatás összege
(Ft/hó, 10 hónapon át)
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Hajdú Zsolt s. k.
az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottság elnöke

„Óvodanyitogató” a Mese Óvodában
Új vezetõ óvónõnk, Tóthné Szatmári Ágnes az év végi hajrá elõtt azzal állt a nevelõtestület elé, hogy az Oktatási Mûvelõdési és Sport Bizottság pályázatot írt ki
„Városi sport-kulturális rendezvények”
megrendezésére.
Mint kreatív, agilis közösség, azonnal fellelkesedtünk, a lehetõségek kiaknázására ötletbörzét tartottunk, hogyan lehetne
ezzel a fantasztikus ajánlattal élni. Kolléganõink fantáziája azonnal beindult,
jöttek a jobbnál jobb javaslatok. Mindenki az érdeklõdésének, szakmai beállítottságának megfelelõ feladatokat, foglalkozási lehetõségeket favorizálta. Így hamar
kialakult a pályázat témája és profilja. Az
ötletek halmazából végül kiválasztottuk
közösen, hogy egy már meglévõ, mûködõ innovációnkat, az óvodai ismerkedési délutánt szeretnénk továbbfejleszteni
ezzel az önkormányzati segítséggel.

Dunaharaszti Hírek – szeptember

Egyik pedagógus társunk, Horváth
Balázsné, aki járatos a pályázatírásban,
felajánlotta segítségét. Hamar összeállítottuk a játékos, tevékenységközpontú
„óvodanyitogató” családi délutánunkat
az új gyermekek számára; természetesen bevonva a már régebben hozzánk
járó gyermekeket is. Így egy egész intézményt átfogó rendezvényt próbáltunk
megszervezni és megvalósítani.
Szerencsénkre, vagy a jó pályázatunk
eredményeként 100 000 Ft-ot nyertünk,
melybõl finanszírozni tudtuk elképzeléseinket úgy, hogy a megmaradó anyagokat, eszközöket a késõbbiekben is fel
tudjuk használni az óvodai képességfejlesztõ tevékenységeinkben. Így a „jut is,
marad is” elvét követtük.
Augusztus utolsó péntekjére meghirdettük az eseményt, és legnagyobb megelégedésünkre a szülõk éltek is a lehetõséggel. Délután 3 órától érkeztek az új
gyermekek szüleikkel – érdeklõdve, izgatottan. A már óvodás gyermekeinkkel,
óvónõkkel, dadusokkal szeretettel vártuk
õket. A „kisfecskék” hamar birtokba vették a csoportszobát; addig a szülõket röviden tájékoztattuk az óvodába lépéskor
fontos tudnivalókról. Ezután, délután 4tõl kézmûves, sport- és mûvészeti foglalkozásokat szerveztünk. Jó idõ esetén az
udvaron, esõben az épületen belül. Természetesen az idõjárás közbeszólt, így
bent került megrendezésre az esemény.
A gyermekek szülõi kísérettel különféle
helyszíneken szórakozhattak, kipróbálhatták testi és kézügyességüket egyaránt az érdeklõdésüknek megfelelõen.

Volt mozgásos feladat a tornateremben,
tekézés a belsõ fedett udvarban, nagymozgásos együttes tevékenység (ejtõernyõzés) az aulában, majd az udvaron.
Élõ népzenével kísérve gyermek néptánc a másik aulában, majd különféle
kézmûves programok a folyosókon:
gyöngyfûzés, lufidekorálás, papírvarázs,
falrajz (aszfaltrajz helyett).
Az egész óvoda megtelt gyermekzsivajjal, szabadon jöttek-mentek a hatalmas
épületben. Egy percet sem unatkoztak,
közben megismerkedtek az óvoda dolgozóival, helyiségeivel, lehetõségeivel.
A program zárása elõtt még sokan beszélgettek az udvaron, vagy népzenét
hallgattak, táncoltak az aulában. Sajnos
egyszer mindennek vége – ennek a napnak is, és mi boldogan, örömmel nyugtáztuk a rendezvény sikerét, mikor pityergõ gyermekek kérlelték szüleiket,
hogy maradjanak még egy kicsit, még ne
menjenek haza!
Megérte a fáradságot, a felkészülést, köszönet a lehetõségért! Reméljük, jövõre,
veletek, ugyanitt „folyt. köv.”!

ujsag@dunaharaszti.hu
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A Mese Óvoda nevében:
Bókkon Károlyné
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LAVE
Egyesületünk dacolva a tomboló a nyárral, a rekordokat döntögetõ hõséggel buszra szállt egy
sereg gyerekkel, hogy megtapasztalja hazánk
egyik állatkertjének közelmúltban lezajló fejlesztési eredményeit.

Interaktív elõadás
A hagyományos buszos kirándulások tapasztalata alapján hosszú útra készülve bõvíteni kívántuk a gyerekek ismereteit Veszprém város történetérõl, valamint az állatkert legjellegzetesebb
állatairól. A gyerekek élvezettel vettek részt az
interaktív elõadásban, amelyen elõrevetítettük a
visszafelé úton kitöltendõ szokásos TOTÓ-val
kapcsolatos jutalmak, nyeremények lehetõségét.

Veszprém ZOO
Zsiráfok és csimpánzok
A korábban megrendelt idegenvezetés színesítette programunkat, melynek során bejártuk az állatkert 3 hónapja átadott modern kifutóit, régebbi létesítményeit.
Megismerhettük az állatkert legújabb lakóit,
Tawongát és Ganzit a két zsiráfhölgyet, valamint
a csimpánzházban bemutatkozó Tjobbét. Tjobbe
meglepõ módon fejezte ki érdeklõdését csapatunk iránt, a csöndes eszegetést himbálózás, majd
a kötélen csüngés követte, végül négy végtaggal
csapott rá az üvegfalra. A gyengébb idegzetûek
elõször hátraugrottak, azonban látva a dupla üveg
tartósságát, ütésállóságát hamar elmúlt a félelem
a gyermekarcokról. Tjobbe a negyedórás ottlétünk alatt négyszer mutatta be a produkciót, nem
kímélve lakóhelye üvegfalait. Idegenvezetõnk,
Karcsi bácsi, aki egyébként nyugdíjas tanárként
oktatótermet alakított ki az állatkerten belül, elmondta, hogy a majmok a külsõ futtatóból bebelopnak idõnként egy-egy követ. Ennek nyomait tekinthettük meg az egyik üvegtáblán, amely
hálós repedésekkel, de kiállta a nagy erejû ütést.
Maki-etetés
A legnagyobb érdeklõdést a gyûrûsfarkú makik
nyerték el, akiket etetés közben tekintettünk meg.
A friss gyümölcsbõl készített ebédet egymáson
átugrálva, a korláton szaladva fogyasztották el a
makik, nem törõdve az idõnként feléjük nyúló,
simogatásra kész gyerek kezekkel. Gondozójuk
többször figyelmeztette a látogatókat, hogy a ma-

kik simogatása veszélyes lehet, akár meg is haraphatják az óvatlan, tolakodó ujjakat. Szerencsére senki sem sérült meg, a gyerekek idõben
hátraléptek a csemegét követelõ makiknak szabad utat adva.
Pabló
Nagy sikert aratott az ország legnagyobb orrszarvúja, a 2,6 tonnás Pabló, akinek további különlegessége: hatalmas szarva. Karcsi bácsitól megtudtuk a csodás szarv történetét: a békés természetû Pabló idõnként a hatalmas farönköket ideoda görgetve megmutatta erejét háremének. E
produkció során sérült meg többször is a szarva,
amelyet a további sérülések elkerülése céljából
plasztikázni, fûrészelni kellett.

Kölyökpark
A négyórás látogatás végén a gyerekek nagy örömére találtunk egy hûvös helyet a régi bejáratnál, amely mintegy kalandpark nyújtott izgalmas, erõt és ügyességet próbáló feladatot az arra vállalkozóknak. Volt itt mászóka, csúszda, függõhíd, hálós lift, melyeket a gyerekek többször
is kipróbáltak a városnézés elõtt.

Veszprémi vár
A Viadukt alatt áthaladva közelítettük meg a
várat, a tikkasztó hõségben még a legfiatalabbak is kitartóan rótták a több száz lépcsõt,
hogy gyönyörködhessenek a panorámában

Szent István és Boldog Gizella szobra mellett.
Veszprém a szelek és a harangok városa, a hagyomány szerint, ha nem fúj a szél, akkor épp
harangoznak. A város ezen pontján azonban
mindig fúj - lengedez, süvít - a Bakonyból lezúduló szél. A nagy melegben a Szent Mihály
Székesegyház nyújtott némi enyhülést, majd a
Szentháromság téren pózoltunk egy közös fotó erejéig.

TOTÓ
Visszaszállva a buszra mindenki elfogyasztotta
az egyesület által felajánlott üdítõ almát, majd
sort kerítettünk az állatokról szóló találós kérdések megfejtésére. A 13 + 1 találatos totó igen nehéznek bizonyult, a három telitalálat tulajdonosa
és minden sikeres válaszadó – Vali néni,
Kalteneckerné Marika, Kovács Feri bácsi és más
magát megnevezni nem kívánó pártoló tagunk
felajánlásából származó – értékes ajándékban részesült.
Kiemelném Torontál Emese teljesítményét, aki
azon túl, hogy az összes helyes választ megadta,
minden ponthoz rajzot készített az állatokról.
Lapja és a kiránduláson készített fényképek megtekinthetõek honlapunkon: www.lave.hu.
Este fél hétkor már türelmetlenül várták a szülõk, hozzátartozók az Andrássy úti Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat épülete elõtt buszunkat, amelyrõl leszállva a gyerekekbõl csak
úgy áradt a szó az átélt élmények hatására.
dr. Dienes Zsuzsanna

HOBBI MÛHELY
nyílt a Rákóczi utca 18. szám alatti Papírbolt épületében.
Kreatív alapanyagok, kellékek, foglalkozások.
Október hónap témája: tányér, doboz dekorálás.
Nyitva keddtõl péntekig: 9–18 óráig.
Ebédszünet: 13–14 óráig.
Várunk szeretettel, sok újdonsággal és bemutatóval.
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Barangolás az ÉSZAK - ALFÖLDI régióban.
Nyíregyháza és Máriapócs.
Barátság Egyesület.
Jelentõs létszámú csoporttal látogattunk el a számunkra távoli
térségbe. De nem bántuk meg, a hosszú út utáni látnivalók mindent kárpótoltak, sõt a három nap kevésnek bizonyult arra, hogy
ezt a térséget igazán megismerjük.
Nyír egy há za Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye szék he lye az
észak-al föl di ré gi ó ban, 1990 óta me gyei jo gú vá ros. Az
Észak-Alföld má so dik leg je len tõ sebb vá ro sa (Deb re cen
után). Több mint 119 000 la kos sal. Di na mi kus és lát vá nyos
fej lõ dé se a 18. szá zad óta tö ret len. A tér ség gaz da sá gi
és kul tu rá lis mo tor ja. Vonzó turisztikai célpont. A
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrs%C3%A9g Nyírség
központjában fekszik, mint mezõváros. A város határait igen
tág keretekben szokták érteni, mivel általában ide sorolják a
közelben fekvõ bokortanyákat.
Nyíregyháza vidéke már a honfoglalás idejében lakott terület
volt. Nyíregyházát 1209-ben említik elõször, ekkor még Nyír néven. 1236-ban már temploma is volt a településnek, innen kapta nevének második felét. A 15. század közepén körülbelül 400an lakták. A török hódoltság idején a várost sokan elhagyták,
helyükre az 1600-as évek elsõ felében hajdúkat telepítettek be,
hajdúvárosi rangot szerzett. Bocskai István 1605-ben foglalta
el, halála után a várost 1620-ig Erdélyhez csatolták.1750 táján
csak 500 lakosa volt.
A Rákóczi-szabadságharc után a város népessége növekedésnek indult, elsõsorban azt követõen, hogy 1753-ban a település felének birtokosa, gróf Károlyi Ferenc jelentõs kedvezményeket ígért az ide települõknek. Az újonnan letelepedõk többsége Békés vármegyébõl és a Felvidékrõl érkezõ szlovák evangélikus bevándorló volt, akik megalapították elsõ gimnáziumukat, ez ma a Nyiregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. A növekedés még jobban megindult, mikor 1786-ban a város mezõvárosi rangot kapott és négy vásárt tarthatott évente.
Ekkor 7500 lakosával már a megye legnépesebb települése
volt. A 19. században Nyíregyháza pénzen megváltotta magát
földesuraitól, 1803-ban a Dessewffy-, 1824-ben pedig a Károlyi családtól, 1837-ben pedig különleges királyi kiváltságot kapott. A város egyre inkább virágzásnak indult, új városháza és
kórház épült, iskolák alapultak, a közeli Sóston fürdõ és vendéglõ üzemelt.
A 19.század második felében Nyíregyháza tovább urbanizálódott:
1858-ban az épülõ vasútvonal elérte a várost, rengeteg új épület épült - színház, távírda, posta- és pénzügyi palota -, majd elindult a villamosközlekedés is a Nyírvidéki Kisvasút a város és
Sóstó közti szakaszán. Nyíregyháza 1876-ban Szabolcs vármegye székhelye lett.
A két világháború közt a lakók nagyszabású ünnepséggel ünnepelték az Örökváltság 100. évfordulóját.
A Nyíregyházi Állatpark
a várostól 5 km-re a sóstói üdülõövezetben található. Az Állatpark ebben a természetes, szinte háborítatlan környezetben kapott helyet egy tölgyerdõ mélyén. Az állatok többsége szabadon,
ketrecek nélkül él. A 30 hektáros területen földrészek fogadják a
látogatókat, hogy aki ide belép, végigjárhassa a Földet, megfigyelhesse miként élnek a világ különbözõ vidékein az állatok. A
több, mint 300, köztük számos különleges fajt bemutató Állatparkja európai szinten is elismert.
Itt megnéztük a különlegesnek számító fóka show-t.
Sóstógyógyfürdõ évszázadok óta kedvelt üdülõhely. 2000 m2
területû park veszi körül a meleg, kb. 26 oC hõmérsékletû tavat.
Az érintetlen természet hangulatát idézõ Sóstófürdõ, az üdülni és
gyógyulni vágyók kedvelt pihenõhelye. Található itt strand, csónakázótó, gyógyító hatású termálvíz, tavon kialakított szabadfürdõ, parkok, gyönyörû épületek, és mindez csodálatos erdei környezetben.
A Sóstói Múzeumfalu, mely a megye tájegységeinek népi építészetét mutatja be, 12 holdas területével az ország egyik legnagyobb skanzenje.
Dunaharaszti Hírek – szeptember

Máriapócs Nemzeti Kegyhely
Kelet-Magyarország neves búcsújáróhelye Máriapócs. Sokfelõl érkeznek ide zarándokok: hazánk keleti részébõl, ahol a görögkatolikusok nagyobb tömege él, de jönnek
messze földrõl, sõt határainkon túlról is.
A kis nyírségi község történetérõl
nem sokat tudunk. Neve: Polch,
vagy Powch 1280-ban tûnik fel elõször, temploma a 15. században épült. A község a 15. században a Báthori családé, a 18. század elején a Károlyiaké. A község jelentõsége és híre az 1696-os évvel kezdõdik.
A pócsi kegyképet 1676-ban Csigri László máriapócsi bíró készíttette fogadalomból és hálából, a török rabságából történt szabadulásának emlékére. A képet Papp Dániel helybéli görögkatolikus
lelkész öccse, Papp István festette 6 magyar forintért. Ezt a bíró
nem tudta kifizetni, így az ikont egy tehetõsebb polgár, Hurta Lõrinc vásárolta meg és ajándékozta a templomnak. Valószínûleg
õ íratta a kép aljára orosz nyelven a következõ szöveget: Én, Isten szolgája állíttattam fel a képet vétkeim bocsánatára.
Az elsõ könnyezés után I. Lipót osztrák császár és magyar király
– felesége, Eleonóra császárné kívánságára – elrendelte, hogy
a képet szállítsák a császári városba. Az eredeti pócsi könnyezõ kegykép a bécsi Stephansdom déli oldalhajójának XVI. századi márványbaldachinja alatt, mûvészi oltáron kapott méltó elhelyezést, ahol nagy tisztelettel õrzik. A gyertyák és mécsesek
százai égnek állandóan a kép elõtt.
II. Rákóczi Ferenc 1703-ban 100 pontba foglalta össze a nemzetünket ért fájó jogtalanságokat. A kéziratot az egri káptalani
levéltár õrzi. Ennek 90. pontjában sérelmezi a Pócsi kegykép
Bécsbe szállítását és vissza nem hozatalát.
A Pócsi fatemplomban a Mária-ikon helye évekig állt üresen.
A kegykép másolata Telekessy István egri püspök intézkedésére készült el, s ez került a Pócsi templomba
A jelenlegi díszes barokk templom elõdje egy egyszerû kis fatemplomocska volt. A Pócsra zarándokoló hívek egyre nagyobb
száma szükségessé tette a kis fatemplom helyén egy nagyobb
templom építését. A templom berendezése hosszú ideig tartott.
Az igen díszes képállvány, ikonosztázion 1785-88 között épült
A szentélyben a 18. században épült meg a fõoltár, amelynek
márványtömbje gróf Forgách Pál ajándéka..
A templom mûvészi képekkel való kifestését két festõmûvész,
Boksay József és Petrasovszky Emmánuel végezte. A templom
teljes, külsõ-belsõ felújítása után a megáldásra és a kegykép áthelyezésére 1946. szeptember 8-án, az elsõ könnyezés 250. évfordulóján került sor negyedmilliónyi zarándok jelenlétében. Két
év múlva XII. Pius pápa a Máriapócsi kegytemplomnak a „basilica
minor” címet adományozta.
Máriapócs történelmének kiemelkedõ napja 1991. augusztus 18,
amikor a Magyarországot meglátogató II. János Pál pápa bizánci szertartású Szent Liturgiát végzett magyar nyelven a kegykép
elõtt.
Ennek emlékére készítették el a bazilika új bronzkapuját. 2005ben a kegyképet a budapesti Magyar Nemzeti Galériában megtisztították és restaurálták. December harmadikán Erdõ Péter prímás a püspöki kar jelenlétében a képet újra megkoronázta a XVI.
Benedek pápa által, Rómában megáldott arany glóriával .Ekkor
nyilvánították Máriapócsot Magyarország Nemzeti Szentélyévé.
A zarándokok vigaszt, reményt, segítséget kérõk, akiket a hála
vagy a szükség hoz az Istenszülõ oltalmához.
Összetartozásunk jelképe ez a hely ahová mindannyiunkat öszszegyûjt, ruszinokat, románokat, szlovákokat, magyarokat, cigányokat, görög és római katolikusokat egyaránt.
A beszámolót készítette:

ujsag@dunaharaszti.hu
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Kreiszné Marcsi
Igénybevett információ: Internet.
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FELHÍVÁS
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy az állatok
védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1)
bekezdése alapján Dunaharaszti
Város Önkormányzata ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira
tekintettel Dunaharaszti város
területén 2013. augusztus 1-tõl
december 31-ig terjedõ idõszakban
ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos
módszerrel történik, ezért felhívjuk a
figyelmet, hogy a formanyomtatvány
beszerzése az ebtulajdonos, ebtartó
kötelessége. (Több eb esetén
ebenként külön bejelentõlapot kell
kitölteni.)
A formanyomtatvány beszerezhetõ
2013. augusztus 1-tõl
2013. december 31-ig ügyfélfogadási
idõben folyamatosan a Polgármesteri
Hivatal Adócsoportjának irodájában
(2330 Dunaharaszti, Fõ út 152.
9-10. számú iroda), letölthetõ az
Önkormányzat honlapjáról
(www.dunaharaszti.hu), illetve
felhasználható (kifénymásolható) a
felhívás utáni mintapéldány is.
Az ebtulajdonosok, ebtartók a
nyomtatványt kötelesek teljes körûen
kitölteni és az ebösszeírási idõszak
lejártáig, azaz legkésõbb
2013. december 31-ig a
Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjához személyes
leadással, postai úton vagy email-en
(ado@dunaharaszti.hu )
visszajuttatni.
Felhívom figyelmüket, hogy az
ebtulajdonos és ebtartó
ebösszeírásra vonatkozó
adatszolgáltatási kötelezettségének
teljesítését a Polgármesteri
Hivatalnak jogszabályi felhatalmazás
alapján ellenõriznie kell.
Nem teljesítés esetén állatvédelmi
bírság kiszabását kénytelen
kezdeményezni az állatvédelmi
hatóságnál. Kérjük, ennek elkerülése
érdekében a határidõben történõ
szíves együttmûködésüket.
Dunaharaszti
Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja
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Futónagykövetünk jelenti

Köszönet
A karitász-táborra július 15-ig került sor a Fõ úti Szent
István Plébánián. Az ingyenes napközis tábor sok-sok
programmal várta a gyermekeket, amelyen összesen 113
gyermek vett részt, több mint
50 felnõtt felügyeletével-segítségével (a karitász-tagokon kívül)! Az ingyenességet, amely Isten mindenki felé irányuló feltétel nélküli szeretetét volt hivatott tükrözni, önkéntes felajánlásokkal sikerült megoldanunk.

A nyári idõszak futóink számára nem jelentette, hogy szünetet tartottak volna a futásokban. Kevesebb versenyen vettek
részt futóink, mint az ezt megelõzõ idõszakban, viszont szorgalmasan készültek az elkövetkezõ versenyekre.
Július második hétvégén került sor a Délibáb terepfutóversenyre, ahol a hagyományokhoz híven idén is versenyeztek
dunaharaszti futók. Félmaratonon Veres László és Villám Péter futottak. Augusztus hónapban több versenyen jelentek
meg futóink. Augusztus elsõ szombatján a szigethalmi ultrafutó sportegyesület által a tököli parkerdõben rendezett versenyen az elõzõ évekhez képest többen futottak, s ráadásul
értek el dobogós helyezést. A rekkenõ hõségben megrendezett versenyen Györgyi Katalin 52 km-en második helyen végzett a nõk között, korosztályában pedig az elsõ helyen. Ugyancsak futott 52 km-en a csapatunkkal együtt edzõ, szigetszentmiklósi csapatépítõ Simsik Zoltán is, aki ez alkalommal teljesítette élete elsõ ultratávját hivatalos körülmények között. 21
km-en Veres László korosztályában a harmadik helyet végzett. Rajta kívül még négyen futottak ezen a távon, akik csapatunkhoz lazábban vagy szorosabban kötõdnek. Nõk között
második helyezett lett a szigethalmi illetõségû Ferenczy Krisztina, valamint rajta kívül futott még Fehér László, Bazsó Erzsébet és Esze Tamás. 15 km-en versenyzett a dunaharaszti
Kovaliczky Tamás, illetve a futócsapatunkhoz tartozó, de
ócsai illetõségû Varga Rudolf is. Augusztus második szombatján futóink a Szelidi-tó partján álltak rajthoz, Esze Tamás
2 kört, vagyis 22 km-t, Bazsó Erzsébet és Györgyi Katalin pedig 1-1 kört, vagyis 11 km-t futottak.

Ezért szeretnénk külön megköszönni a Dunaharaszti Önkormányzat
Képviselõtestületének a pályázati támogatást, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és Dr. Bereczky Péter elnök, Dr. Szalay László
polgármester és Kiss Gergely a városi gyermektáborozási alapból
történõ hozzájárulását, a kanadai Fajta János pénztámogatását.
Herceg János hangosított, klimatizált, filmet vetített a plébánián. Fazekas Tamás karnagy- kántor zenetanítással, Gintner Orsi énekléssel, a Ruff pékség finom kenyérrel, a Demeter Zöldség friss zöldséggel, Bácsi Böbe és Rábenspeck Erzsike kézimunkázással, Rónai
János és Dávid gyönyörû Baba lovukkal történõ lovagoltatással, a
Haraszti Íjász-klub önkéntes munkájával, Rácz Mihály és Pákozdi
Richárd játékszervezéssel, Gera László, Gera Dávid, Dániel Magdolna és Dániel István és még sokan mások táborépítéssel, mamák
százszámra sütött palacsintával, sok-sok szülõ - a karitász-tagokon
kívül - fáradságos munkájával járult hozzá a napközis tábor sikeréhez. A gyermekek örömét látva, megérte a fáradozást, köszönjük az
együttmûködést!
Szent Erzsébet Karitász

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

A város mi vagyunk
Határon túli mûvészbarátommal autózunk Dunaharasztin,
próbálom bemutatni a várost, ahol élek. Parkokat, templomokat, lakóparkokat, az ipari zónát, az utakat, a Petõfi szobrot, az evezõsöket a Kis-Dunán, óvodákat és iskolákat, a mûfüves focipályát, az európában is egyedülálló gördeszkás
edzõteret, a Kúriát…, és még sorolhatnám. Az A-Pavilonból
indultunk, a Fõ úton lévõ nyitott mûterembõl és a Kisduna
Étterem teraszán kötöttünk ki. „Sok itt a fiatal – mondja a
Kolléga. Nem is gondoltam, hogy Haraszti ilyen mozgalmas
város” – teszi hozzá. Pedig az. Élettel teli. A mindennapi életet kiszolgáló városi intézményekkel, egészségügyi ellátó
egységekkel, magán nyelviskolákkal (valóban), vendéglátó
helyekkel, melyek közösségi térként is funkcionálnak, üzletekkel és szolgáltatásokkal, hogy ne kelljen mindenért Pestre vagy a szomszéd városba menni. Aki itt él, annak a mai
állapot természetes, szinte észrevétlenül értük el az elmúlt
évek alatt.
És itt érdemes egy pillanatra megállni. Nekünk természetes,
de annak, aki már hosszú ideje nem fordult meg Harasztin, óriási a különbség. Mi megszoktuk, az egyre jobb életminõséget,
a fiatalok már beleszülettek. De közösen és naponta élvezzük
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a fejlõdés elõnyeit: hónapról hónapra, évrõl
évre minden kicsit jobb,
szebb, gazdagabb. A
büszkeség, amit érzünk
szintén természetes állapotunk lett. „Lokálpatrióták vagyunk, ez a dolgunk” – mondja a Polgármester.
Mit lát ebbõl egy idegen,
aki elõször jár nálunk? Már a kész, mai állapotot természetesen. A Laffert Fotóklub tagjai közül néhányan készítettek egy
rövid videót Dunaharasztiról. Keresse a város szlogenjét a
Youtube keresõjébe beírva: Dunaharaszti, ahol otthonra lel,
vagy írja be az alábbi linket http://youtu.be/fchY4JOMQl4
A készítõk a fiatalok szemszögébõl mutatják be Harasztit, nem
csak fiataloknak.
Szeretettel ajánlom mindenkinek.
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Mesék, hõsök, legendák,
Dunaharaszti
Esemény ideje: 2013 szeptember 21., szombat
Kategória: örömíjász verseny
Leírás: Rendezõ: Haraszti Íjász Club
A verseny jellege: örömíjász verseny
Kategóriák: Történelmi: Pusztai, Hosszú íj.
Polcos íj modern Hosszú íj, Vadászreflex, csupasz Csigás íj.
Irányzékos: Olimpiai, Csigás 3D, Csigás CU
Verseny leírás: A Haraszti Íjász Club 2013. szeptember 21-én rendezi meg a II. Mesék, Hõsök, Legendák íjászversenyt.
Legyetek üdvözölve jó urak és nemes hölgyek! Egyesületünk sorompóba hív minden íjászmesterségben jártas daliát s hölgyet, hogy Dunaharasztiban mérje össze tudását a II. MESÉK, HÕSÖK, LEGENDÁK
VETÉLKEDÉSEN.
Aki közületek a legkiválóbbnak bizonyul a megméretésen annak derekát egy éven át ékíti a díszes Ezüst Szablya, hirdetve a megérdemelt
gyõzelmet. Az egy év leteltével a bajnok ismét lépjen sorompóba így
védve meg bajnoki címét, vagy találjon méltó legyõzõre. A vetélkedésen a vándor Ezüst Szablyáért minden történelmi és polcos íjat használó próbát tehet! A pontozás során a történelmi íjjal lövõk teljesítményét 1 szorzóval, a polcos íjjal lövõk teljesítményét 0,9 szorzóval veszszük figyelembe. A vándor Ezüst Szablyáért az ifjabb korosztály is versenghet, amennyiben vállalja a daliákra kirótt feltételeket. A vetélkedés
végén kategóriánként is kihirdetjük a nap bajnokait. Az esemény fényét
emeli, ha történelmi viseletben veszel részt a vetélkedésen.
Helyszín: Dunaharaszti, Sportsziget.
Megközelítés: Budapest felõl: a HÉV megálló után az elsõ lehetõségnél jobbra, át a híd alatt, 20 m a parkolóig, onnan kb. 200 m gyalog.
A Taksony irányából és az Alsónémedi irányából érkezõknek a városközpontban lévõ lámpa után Budapest felé, majd az elsõ lehetõségnél
balra, át a HÉV híd alatt, 20 m a parkolóig, onnan kb. 200 m gyalog a
verseny helyszínéig.
Térképet lásd a honlapunkon: http://haraszti-ic.blog.hu/2013/08/12/
mhl_20130921_versenykiiras
Célok: 16 cél 1 körben 3-3 lövéssel (2D, ügyességi célok, 10-50m)
Program:
8:00–09:30: regisztráció, nevezés, bemelegítés, csoportbeosztás,
10:00–14:00: megnyitó, verseny,
14:00–16:00: íjászvetélkedõk, párbajok
16:00: eredményhirdetés, díjkiosztás
Díjazás: Az elsõ három helyezettet minden kategóriában éremmel és
oklevéllel A történelmi vagy polcos íjat használók közül a legjobb eredményt elérõ egy évre elnyeri az EZÜST SZABLYA viselésének jogát
Nevezési díjak:
Tiszteletreméltó/Senior (51-): 3000 Ft
Dalia/Felnõtt (19–50): 3000 Ft
Fegyverhordozó/Ifi (15–18): 2000 Ft

Egészsége érdekében!
Erõt adunk hogy legyen energiája az élethez!

Bio-Aktív Ház
(ezelõtt BioLabor)

I. Fizikai közérzetjavító szolgáltatás – az energiaháztartás kiegyensúlyozására!
Az eljárás a harmonikus rezgések feler?sítése révén a szervezet energiaegyensúlyának helyreállítására törekszik, öngyógyító folyamatainak beindításával az optimális m?ködés irányába hat.
A kezelés során túladagolás, vagy mellékhatások nem jönnek létre,
mert a sejtek csak annyi energiát (és információt) vesznek magukhoz,
amennyire szükségük van az egyensúly, harmónia be-illetve visszaállításához.
Sokrétû alkalmazása miatt egyre elterjedtebb, mára már az ön számára is elérhetõ!
Személyre szabottan: – stressz oldás , közérzet javítás
– energia hiányt megszüntetõ

Dunaharaszti Hírek – szeptember

Apród/Gyerek (9–14): 1500 Ft
Pöttöm/Mini (-8): ingyenes
A versenyen büfé üzemel! Minden versenyzõ vendégünk egy tál kiadós
meleg ételre, amit a nevezési díj tartalmaz. Kísérõk 800 Ft-ért igényelhetnek ebédet, melyet kérnénk elõre jelezni.
Elõnevezések: a dh.ijaszat@gmail.com címre – név, egyesület, íjkategória, korosztály –, megjelölésével kérjük eljuttatni.
Elõnevezési határidõ: 2013. szeptember 19., 22 óra
Versenyrendezõ: Haraszti Íjász ClubMarlok Károly elnök 20/913 8645
BTE: Benes Géza
Tudnivalók: A csapatok tagjait vesszõbeadásos módszerrel választjuk ki!
A versenyen saját felelõsségükre vesznek részt a versenyzõk!Gyerekek
csak szülõi felügyelet mellett versenyezhetnek!
Fontos szabályok!
TILOS: A verseny elõtt és a verseny ideje alatt a szeszes ital fogyasztása. A pályán a szemetelés. Mások testi épségét veszélyeztetni. A célokra, versenyen kívül lövéseket leadni.
Kérünk minden résztvevõt, hogy a saját maga és mások biztonsága érdekében fokozott figyelemmel tartsa be az íjászatra vonatkozó biztonsági és balesetvédelmi szabályokat! A változtatás jogát a rendezõség
fenntartja! Mindenkinek jó szórakozást és jó versenyzést kívánunk!
HIC

– vitalitás (életerõ) növelése
– méregtelenítés amely hatásos lehet akár a fogyókúránál is, segíti a tartós eredményt, amely
nem terheli feleslegesen a szervezetét
II. Fogyás ott ahol kell! Az nyirokmasszázs készüléket szokták „zsírevõ”-ként is emlegetni – hiszen ez a gép az orvostudomány és a fizika legújabb eredményeit használja fel a nõi és férfi szépség elõsegítésére. Hatására javul a keringés, az emésztés, elõsegíti a karcsúsítást,
zsíroldási folyamatokat, javul a bõr alatti kötõszövet állapota,
celullitis ellen is hatásos. Mivel a készülék a szervezet saját belsõ folyamatait optimalizálja a méregtelenítés és a fogyás elõsegítésére,
használatának nincs mellékhatása.
III. Vibromasszázs: növeli az ellenálló képességet, formálja az izomzatot, kíméli az ízületeket , növeli az anyagcserét, tudatos diétával segít a fogyásban. 10 perces kezeléssel már sokat tett az egészségért!
IV. Szív stressz mérés Viport készülékkel – választ kaphat arra milyen a szívének és a vegetatív idegrendszerének a stressz tûrõ képessége, mindössze 2 perc alatt!
Idõpont egyeztetés szükséges: Tóth Borbála 0630 369-85-94
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Ruhaosztás
és átvétel
lesz október 4-én és 11-én (pénteki
napokon) 16.30–18 óráig a Fõ út
73-ban, a karitász-boltban (a Szent
István Fõplébánia mellett). Az elvitt
ruhanemûért
szerény
összeget
elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy
imát kér, lehetõsége
van jelezni ezekben az
idõpontokban a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten szeretetét is szeretnénk
közvetíteni.
Az érdeklõdõket szeretettel és nagy
választékkal várja a
Szent Erzsébet Karitász

Molnár Jánosné
emlékére
Bölcsõdénk dolgozójától Anikótól, fájó
szívvel vettünk búcsút 2013. július 25-én.
Mi akik itt maradtunk utánad, kicsit árvának érezzük nélküled magunkat.
Pedig lassan búcsúzni kényszerített hoszszú betegséged.
De még hittünk reménykedtünk, még
akartuk látni, hogy a földi gyógyulás boldog öregkort enged.
Másképp történt. Miközben írom ezeket a
sorokat, peregnek le az emlékfoszlányok
bennem, rólad.
A bölcsõdét második otthonodnak tekintetted. A virágokat csak te tudtad gondozni, kezeid munkája során, a szivárvány
minden színében pompáztak a növények.
Most még a virágok is szomorúak, kókadoznak, hervadoznak.
Imádtad csinosítgatni, szépíteni a környezetedet, a te dekorációddal van tele a
folyosó, és a szeretett csoportod a Micimackó csoport.
A gyerekekkel türelmes, megértõ, elnézõ
voltál. Mivel a sors nem adott saját gyermeket, minden törõdést, szeretetedet az
itteni gyermekeknek adtad.
Köszönjük a sorsnak hogy megismerhettünk, és dolgozhattunk veled.
Drága Anikó ! Nyugodjál békében ! Búcsúzunk tõled !
A bölcsõde dolgozói nevében
Doleszák Jánosné
intézményvezetõ
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Amikor a hozam veri a kamatot
Trend éves átlaghozam 15%
A magyarok közül kevesen foglalkoztak eddig a bankbetéteken és saját otthonuk megvásárlásán kívül más befektetési lehetõségekkel. Ám az elhúzódó
nemzetközi gazdasági válság kedvezõtlen pénzügyi hatásai miatt mindenki felteszi magának a kérdést, vajon valóban a legkedvezõbb megtakarítási formát
választotta-e ki.
Ez a nyár ebbõl a szempontból Trend fordulót hozott, a magyar megtakarítók
elég nagy tömege ismerte fel, hogy a történelmi mélypontokra zsugorodó banki kamatok helyett más piacok magasabb hozamlehetõségeit érdemes választani. Elõtérbe kerültek befektetési szolgáltatási termékek, amelyben minden
korosztály talál elvárásainak megfelelõt. Sõt, a konzervatív, kisebb kockázatot vállalók is választhatnak magasabb hozamlehetõséget elérõ terméket.
A hozamlehetõség mellet érdemes meggyõzõdni arról is, hogy a befektetést
magasan képzett és tapasztalt magyar szakemberek végezik-e, és milyenek a
korábbi eredményeik. Nem kell a fogalomváltástól idegenkedni, a banki kamat helyett érdemes a hozamra váltani, amely szó a pénzünkkel való gazdálkodás hozadékát jelenti.
A Trend Egyedi Portfoliókezelés egyedülálló a magyar piacon. A magánbefektetõknek kínált fix futamidejû terméket a magyar tulajdonú, piacvezetõ
Buda-Cash Brókerház Zrt. közel 20 éves pénz és tõkepiaci tapasztalatokkal
rendelkezõ szakemberei fejlesztették ki és végzik a portfoliókezelést. A Trend
termékcsalád közel 10 éve indult, a befektetési stratégiát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) engedélyezte és felügyeli. Az elsõ ilyen
termék 2004-ben jelent meg a magyar piacon a Buda-Cash Brókerház fejlesztésének köszönhetõen.
A Trend portfoliókezelés sikeres, a piaci átlaghozamokat látványosan túlszárnyaló eredményeket ért el. A majd 10 éves múltja alatt az éves átlaghozama
15%. A Buda-Cash Brókerház tudatosan választotta a Trend nevet, mert a
trendkövetõ portfoliókezelés pozícióépítõ stratégiát alkalmaz, következetes

kockázatkezeléssel.
A vagyon nagy részét államilag garantált értékpapírokban illetve pénzpiaci
befektetési
jegyben tartjuk és
csak a fennmaradó
részt fektetjük kockázatosabb, tõkeáttételes instrumentumokba. A befektetési stratégia célja,
hogy a kiválasztott áru vagy pénzpiaci termékek (arany, devizapárok, nemzetközi tõzsdei index termékek) árváltozásait folyamatosan kövesse, így biztosítva a befektetõk számára a piacon elérhetõ nyereségek lefölözését.
A Trend befektetésnél, az ügyfél választhat 1-3-vagy 5 éves futamidejû portfoliókezelést is, és forintban vagy euróban is lehetõsége van a befektetésre.
A Trend Egyedi Portfoliókezelés bárki számára elérhetõ, Tartós Befektetési
Számlára (TBSZ) is helyezhetõ, ezzel jelentõs adómegtakarítás is elérhetõ.
Érdeklõdjön a Buda-Cash Brókerház szakértõjénél:
Ketykó Béla
értékpapír kereskedõ
Telefon: 06/1-235-1586 vagy 06/30-670-1919
Email: ketyko.bela@budacash.hu
Jogi nyilatkozat:
A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40.§ elõírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplõ adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövõbeni hozamra, változásra, illetõleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni.
A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. elõzetes írásos engedélyével lehetséges.

Bezerédi Üzletház – Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 57.

Augusztus 20.
„Múlt nélkül nincs jövõ,
s mennél gazdagabb
a múltad, annál több fonálon
kapaszkodhatsz a jövõbe.” (Babits Mihály)

Tisztelt Ünneplõk,
kedves egybegyûlt dunaharasztiak!
Naptárunkban sokféle ünnep van. A családi ünnepeket általában fejében tartja az ember, a nagyobb közösségek – egy város, ország – nevezetes alkalmaira pedig figyelmeztetnek bennünket a plakátok vagy épp a média. Nem is annyira az alkalomra, sokkal inkább az ünnephez kapcsolódó programokra hívják fel figyelmünket. Így
volt ez a mai nappal is, ez a természetes. Ugyanakkor nem gondolom, hogy bárki elfelejtkezett
volna a közel ezeréves ünneprõl, s – bátran
mondhatjuk – már arról sem, hogy templomunk
védõszentjének szobránál emlékezhetünk meg
történelmünk elsõ nagy királyáról.
Szent Istvánt – életét, tetteit – többé-kevésbé mindenki ismeri. Közismert tény, hogy uralkodása
alatt a törzsek szövetségébõl kialakult fejedelemséget egységes, keresztény királysággá alakította
át, amely 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. A történelemkönyvek Szent István-képe
azt mutatja, hogy államalapító királyunk a magyarság új életútját kijelölõ alkotó egyéniség, reális, keresztény szellemû, reformer uralkodó volt.
A legnagyobb érdeme: népe fennmaradásának
biztosítása azzal, hogy országát a keresztény Európához, a Nyugathoz csatlakoztatta. A Magyar
Királyság a keresztény államok közösségének teljes jogú, önálló tagja lett.
(...)
Méltán tölt el bennünket, emlékezõket a büszkeség szent királyunk alakjának megidézésekor.
Európa szentté avatott uralkodói közül õ az elsõ, aki nem mártírhalála révén, hanem hittérítõi-uralkodói tevékenységének köszönhetõen
kapta meg a földi ember számára elérhetõ legnagyobb elismerést mint népének apostola, a
keresztény egyház megszervezõje, zarándokok
pártfogója. Az 1018 után megnyitott jeruzsálemi zarándokút magyarországi szakaszával
nemcsak védelmet nyújtott az utazóknak, hanem összekapcsolta az Európa keleti és nyugati része közötti gazdasági, politikai, szellemi vérkeringést is. Nem véletlen, hogy a nagy egyházszakadás, az 1054-es szkizma óta Szent István király az elsõ, akit mind a római katolikus,
mind az ortodox hívõk egyaránt szentként tisztelnek, így személye ökumenikus hidat is jelent
a keresztények közösségében.
„Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja” – vallja az Intelmekben. A keresztény alapokon nyugvó Európa ezzel mutat történelmi
példát az egységesült Európai Uniónak, amelynek alapokmányából számûzték Isten nevét és
a keresztény erkölcsökre való hivatkozást. Pedig
hit nélkül nem lesz üdvösség sem!
Csak így van esélyünk arra, hogy ismét régi önmagunk lehessünk, az az Európa, az a nemzet,
amely évszázadokon keresztül mindig kivívta a
világ népeinek elismerését!
Köszönöm a figyelmet!

(Részlet Hajdú Zsolt ünnepi beszédébõl.)

