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Változás és helyi érték

Kedves Olvasó!

Egy megújult lap első számát tartja
most a kezében. Örömmel köszöntöm
Önt ebből az alkalomból! Lapozzon
bele, fedezzen fel benne új rovatokat,
miközben megtalálja majd az eddig
megszokott tartalmakat is. Kissé
megváltoztattuk a Dunaharaszti
Híreket, hiszen ahogy a város, ahogy
a világ változik körülöttünk, úgy kell
változnia, küllemében szebbé, belsejében gazdagabbá kell válnia az önkormányzat hivatalos lapjának is.
„Hivatalos lap”, ezt írtam az előbb, de
ez a folyóirat azért ennél jóval több.
Több, mert rólunk szól, Dunaharasztiról, a mi saját világunkról, ahol a
napjaink peregnek, ahol a gyermekeink óvodába, iskolába, játszótérre
járnak, ahol a mindennapi ügyeinket intézzük, ahol sokan munkába
járunk, ahol a szabadidőnket töltjük
el. Sok dolog köt össze minket itt,
sokféle módon tartjuk egymással a
kapcsolatot, és miközben hihetetlen

sebességgel fejlődik a hírközlés, terjednek a közösségi oldalak, a Dunaharaszti Hírek, a helyi nyomtatott
sajtótermék még mindig nagyon
népszerű és rendkívül fontos a városban.
Hatalmas a felelősségünk tehát
nekünk, akik ezt a lapot szerkesztjük,
hiszen havonta 8500 ingatlanba juttatjuk el térítésmentesen, ezáltal
döntő szerepünk van a haraszti emberek informálása terén. Éppen ezért
nem engedhetünk a minőségből, sőt,
tovább kell lépnünk, ha szükséges,
és most ezt tesszük. Dunaharaszti
épül, gyarapodik, megújulnak útjaink, közterületeink, új intézményt
– egy óvodát – adunk át ebben
az évben, tervszerűen és biztosan
haladunk előre, folyamatos a megújulás, a változás, és ennek az új lapban is
tükröződnie kell. Azzal a lendülettel,
amivel a várost előre lendítjük, nos,
azzal a lendülettel kell az újságot is
írnunk.

És még valami, amit át kell
mentenünk a hasábokra a város
utcáiból, otthonaiból, kertjeiből,
zsibongó iskoláiból, buszmegállóiból,
a
játszóterekről,
a
Laffert
Kúriából, és mindenhonnan, ahol
megfordulnak: Önöket, az itt
lakókat. A haraszti embereket, mert
a város igazi értékeit önök, mi, az itt
lakók adják. A haraszti gyerekeket,
akik megtöltik élettel az új óvodát,
az embereket, akik birtokba veszik
az új utcákat, aki megtöltik a Kúria
dísztermét. Mert ők, mi vagyunk az
igazi helyi értékek. Magunkat, itt élő
embereket kell elsősorban megmutatnunk ebben az újságban. Erre fogunk
törekedni, ezen fogunk munkálkodni.
Akkor dolgoztunk jól, ha ez sikerül,
és a Dunaharaszti Hírek is egy lesz
a gyarapodó helyi értékek sorában,
megőrizve nemes hagyományait, de
nyitottan az újra, a változásra.
Dr. Szalay László
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Tájokoztató a Laffert Kúria februári
programjairól

Január - Február

A világörökség nyomában, Unesco
konferencia Weimarban

Hunyadi iskola

Játékos észforgató a köbön

12 Mese és szivárvány

Képes beszámoló az új óvoda építéséről

13 Székfoglaló

Tornai József az akadémia tagjai között

12

19
Szeretettel köszöntjük
a 90 éves Katavits
István Ernőnét, Eszti
nénit,
születésnapja
alkalmából!

14 Nótaest

Magyar dalok, nóták a Művelődési
Házban

16 Könyvtári hírek

A hónap művésze. Petik Ilona

17 Holle anyó

Előadás a Mese óvodában

19 Két Advent

Célba értek az advent idején gyűjtött
tartós élelmiszer adományok

19 Sport

Szimultán a mesterrel

90

21 Civilek és sport
Évzáró a Dunán

21 Luca napi forgatag

Játékos délután a gyerekekkel

4

| Dunaharaszti - január

Nincs időm

Nincs időm, hányszor mondjuk ki
ezt a semmitmondó mondatot. Pedig
az idő a legnagyobb demokrata, koldusnak, királynak mindennap egyformán ad. Az igazi kérdés tehát
nem az, hogy mennyi időnk van, hanem, hogy jól élünk-e vele. A görög
nyelvben két szó van az időre, talán
bennünket is jól elkalauzol a jelentés.
Az egyik az időfolyam, a kronosz, ezt
méri az óránk. Ez az, amiből naponta
egyformán részesedünk. A másik, a
megragadott pillanat, az alkalmas idő,

a kairosz. Nos, ezzel van igazán problémánk. Kicsúsztunk a határidőből,
lekéstük a buszt, elszalasztottunk egy
találkozást...
Ha meggondolom, mennyi érdekességet hordoz a kronosz, az időfolyam.
Felszabdaljuk évekre, hónapokra, napokra, lehet benne születésnap, évforduló, ünnep, hétköznap. Sokféleképpen mérjük, van egyházi esztendő
adventtel kezdve, polgári év január
1-jétől, tanév szeptembertől.
Ebben az időfolyamban rengeteg sze-

Futónagykövetünk jelenti
Futócsapatunk tagjai december hónapban nem vettek
részt további versenyeken, de továbbra is szorgalmasan
gyűjtögették a kilométereket. A hónap elején Mikulás futáson futottunk a város útjain, pár futónk pedig karácsony
másnapján szomszédolni volt Szigethalmon, a hagyományos
Fenyő-futáson.
Csapatunk a 2013-as év során is folytatta a előző évek
munkáját, a csapat létszámának növekedésével párhuzamosan kiscsoportos futási lehetőségeket is bevezettünk,
hogy a hasonló sebességű futóink könnyebben együtt tudjanak dolgozni. Futóink az év során 48 különböző futóeseményen vettek részt, beleértve a városunkban rendezett
3-4 alkalmat is. Havonta 8-10 alkalommal van lehetőség
városi közös futásokra, s a közös futásokon az átlagos
futólétszámunk havonta 70-80 között van. Örömünkre
szolgál, hogy havonta 2-3-4 új futó is csatlakozik hozzánk.
A közeljövőben két jelentősebb futóeseményre fog sor
kerülni városunkban: 2014. január 26-án, illetve 2014.
február 23-án délelőtt 9 és délután 2 óra között Yours

mélyes és közéleti aktualitás lehet.
Idén is lehetnek személyes ünnepeink, jeles napjaink, lesz téli olimpia, hazai és európai választások,
konferenciák és koncertek.
Az igazi kérdés most már személyes.
Fölismerem-e a kairoszt, a csak most
megélhető pillanatot? Persze nem
arra gondolok, hogy alkalom szüli a
tolvajt. Arra gondolok, hogy hasznára
voltam-e ma valakinek, a bántás
után tudtam-e bocsánatot kérni,
meglátogattam-e azt a valakit, akit
holnap már nem lehet, volt-e időm a
zaklatott lelkű kamasz gyerekemre,
fölhívtam-e az idős szüleimet...? A
sort ki-ki folytassa magában. Egyszer
elfogynak a lehetőségek. Számomra
már nem az a kérdés, hogy lesz-e élet a
halál után, hanem, hogy volt-e előtte.
Emberül élni a fogyó időben, nos, ez a
szép kihívás!
Varsányi Ferenc

Truly futásokat fogunk tartani, idén immár harmadik
alkalommal. A résztvevők tetszés szerinti távot tehetnek
meg, tetszés szerinti tempóban. Lehetőség lesz futóinkkal
együtt futni, kipróbálni, milyen velünk futni. Az érdeklődők
a részleteket a Facebook oldalunkon találják, illetve a városban kihelyezett plakátokon.
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

Dunaharaszti - január | 5

Laffert programok
Nagy sikerrel mutatkozott be karácsonyi koncertünkön a Magyar Virtuózok
Kamarazenekar. Az esten fellépett
Vásáry André férfi szoprán énekes,
aki elmondta, hogy nagyon jól érezte
magát, és szívesen jönne vissza Dunaharasztira fellépni.

Február 7-én 17 órakor a Kávéházi
estek sorozat keretében „Versek a
huszonegyedik századból” címmel
Tornai József legújabb, betegsége
alatt írt „Éjfél” című kötetét mutatjuk be. Az esten Tornai Szabolcs
filozófus beszélget a szerzővel.

A tavalyi évhez hasonlóan zsúfolt
nézőtér előtt zajlott a már hagyományosnak nevezhető újévi koncert.
Az első rész ünnepélyesebb
hangvétele után, a szünetben
a polgármester újévi köszöntőjére
koccintottak a vendégek. A második
részben helyet kapott a humor, és a
könnyedebb, mókásabb előadásmód
is. A koncert a Kék Duna keringővel
és a Radetzky-indulóval zárult.

Január 31-én 18 órakor nyílik meg
a földszinti szalonokban Raymond
Poissonau Magyarországon élő
francia festőművész „Francia hangulatok” című tárlata. A kiállítást
Lehel Endre alpolgármester nyitja
meg. Közreműködik Kaltenecker
Gábor harmonikán, valamint
a Baktay Ervin Gimnázium
növendéke.

Február 23-án, vasárnap 16 órakor
folytatódik Bizják Dóra és Zentai
Károly „Hangáradat” című klasszikus zenei sorozata a Magyar
Virtuózok Kamarazenekar
szervezésében. Az előadás meghívott
sztárvendége Szabóki Tünde
operaénekes, énekművész lesz.
Február 14-én 18.30 órakor a német
származású Christa Bartesch
festőművész kiállítását nyitja meg
Mikó F. László grafikus, újságíró.
Közreműködik Komjáti Áron
gitárművész.

Február 28-án 17 órától a Baktay Ervin Gimnáziummal közös könyv- és filmbemutatóra
kerül sor a Laffert Kúriában. Baktay Ervin „Homo Ludens – emlékeim nyomában”
című, élete első 19 évét bemutató sok haraszti történetet leíro önéletrajzi művét mutatja
be Hegymegi Kiss Áron. 1938-ban készült, ma már történelmi jelentőségű kisfilm
Baktay indián táboráról. A filmhez az operatőr leánya, Urbach Zsuzsanna, és a tábor
későbbi indiánjai, „Nyílhegy” és „Sastoll” fűznek ismertető magyarázatot.
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Testületi ülés, 2013. december
A 2013. év utolsó testületi ülésére
került sor a Városházán, ahol a
képviselők megtárgyalták a költségvetési elveket. Elfogadták a közszolgáltatások jövő évi díjairól szóló rendeletet is.
Az ülés kezdetén dr. Szalay László
polgármester beszámolt az elmúlt
időszak eseményeiről:
1. Elkészült a buszfordulóban a lekanyarodó- és leállósáv.
2. Tompa utcai lakosok kérelmére
a vízelvezetés átépítésre került, oly
módon, hogy folyókaépítés és átvezetés beépítés történt. Elkészült a
vízcsőtörés utáni helyreállítás is.
3. A József Attila Művelődési Ház
hátsó bejáratához vezető út martaszfalttal történő kiépítése megtörtént.
4. A Gyárköz utcában a vízelvezető
feletti rácsrendszer kijavításra került,
valamint útjavítás is történt.
5. A téli felkészülés megtörtént, 6
hótológép és 4 sószórógép áll rendelkezésre.
6. A közmunkások a Petőfi-ligeten,
a Kinizsi utcában, a Felsővárosban,
az Erzsébet utcában, a Tulipán téren takarítottak, és a Dózsa György
úton a parkolókat tisztították ki.
7. A forgalmas földutak gréderezése
megtörtént.
8. A hibás fekvőrendőrök ki lettek
javítva.
9. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában elkészült a B épületben található vizesblokk felújítása.
10. A Sportjátszótér műfüves focipályája körüli kerítés kicserélésre
került, melyre új labdafogó hálót helyeztünk.
11. A Szivárvány Óvoda építése 10
százalékos műszaki készültségen áll.
Elkészült az alapozás, felhúzták a
főfalakat, felkerült a vasbeton koszorú, elkészültek a közműbeállások.
12. Elkészült a temető bővítésének
parcellázási terve, fejlesztett nyilvántartási rendszere. Kijelölésre
került
a
szociális
parcella.
Napirend előtt kért szót Dr. Bereczki
Péter, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Beszámolt arról, hogy
az önkormányzat és a bizottság az idei
karácsony alkalmából is megaján-

dékozta a város idős, 81. életévüket
betöltött lakosait. A csomagokat,
amelyek alapvető élelmiszereket
tartalmaztak, a Területi Gondozási
Központ munkatársai szállították
ki az idős embereknek. 630 csomagot osztottak ki. A képviselőknek
lehetőségük van arra, hogy a megmaradt csomagok egy részét kiszállítsák rászoruló családoknak. Pethő
Zoltán jegyző ugyanakkor javaslatot tett arra, hogy a város közterületein dolgozó közmunkások
is kapjanak egy-egy csomagot. A
testület egyetértett a javaslattal.
A képviselők megtárgyalták a városban igénybe vehető közszolgáltatások következő évi díjairól szóló
rendeletet. Dr. Szalay László hangsúlyozta, hogy az önkormányzat
a saját hatáskörébe tartozó díjak
mértékén sehol nem emel, sőt, a
terem bérleti díjak egy részét inkább
csökkenti, ezzel elősegítve a tömegsportot és a kulturált szórakozást.
A képviselők meghosszabbították
az önkormányzat folyószámlahitelkeretét, ez egyfajta biztonsági tartalékot jelent. Ezt követően rátértek
a költségvetés előkészítésére, amiről
mind dr. Szalay László polgármester,
mind Kücsön Sándor, a Pénzügyi
Bizottság elnöke elmondta, hogy
megfelelő keretet biztosít a továbbiakban a részletszabályok kidolgozására.
A bizottság egyhangúan javasolta az
előterjesztés megszavazását. Hajdú
Zsolt, az Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság elnöke is beszámolt
arról, hogy megtárgyalták a javaslatot, az ülésen Pethő Zoltán jegyző
felhívta a figyelmet arra, hogy már
az új óvoda költségvetési vonzataival
is számolni kell. A jövő évi büdzsébe
beépítették az óvodapedagógusoknak
adandó cafeteria juttatást is. A polgármester elmondta, hogy a bevételeinknek csupán 13%-a központi
juttatás, a többi saját forrás. Reményét fejezte ki, hogy az állami szervek
jóváhagyják a tervezett beruházási
célú 300 milliós hitelt. Az útépítési
program mindenképpen folytatódik
jövőre. Hajdú Zsolt emlékeztetett,
hogy a jövőbeli iskolaépítés felé megtettük az első lépéseket, de ez az

anyagból nem látszik, fűzte hozzá.
Dr. Szalay László elmondta, hogy
a központi régióban Dunaharaszti
azon kevés település egyike, amely a
jövőben is pályázhat ilyen célú forrásokra. Szükséges az iskolai férőhelyek
bővítése, a Műszaki Iroda már vizsgálja a lehetőségeket. A költségvetés
a pályázati önrészt tartalmazni fogja.
A képviselők döntöttek két közbeszerzési eljárás nyerteséről is. Az új óvoda felépítéséhez szükséges 300 millió
forintos hitelt az Otp Bank Nyrt.
nyújthatja, míg a város zöldterületeinek karbantartását és közterületeinek tisztán tartását a Zöld Korona Garden Kft. végezheti a jövő
évben. A bölcsőde szakmai programjának módosítását követően
Mannheim Lénárd mezőgazdasági
tanácsnok beszámolóját vitatta meg
a testület. Knapp Tibor kért szót, és
elmondta, nagyobb terjedelmű, jobb
stílusú és tartalmasabb beszámolót
várna el. Mannheim Lénárd bejelentette ugyanakkor, hogy akinek még
van a birtokában aranykorona, az a
Nemzeti Földalapkezelőtől kérhet állami földet, Taksony, Soroksár területén
állnak még rendelkezésre ilyenek.
Dr. Szalay László polgármester
jutalmazásának tárgyalásakor Lehel
Endre alpolgármester vette át az
ülés vezetését. A polgármester szót
kért, és elmondta, hogy köszöni a
javaslatot, amely 6 havi jutalmat
tartalmazott, de ismerve az általános gazdasági helyzetet, és a közvélemény jutalmakkal kapcsolatos
álláspontját, kéri a javaslat módosítását úgy, hogy a képviselők 3 havi
jutalom odaítéléséről szavazzanak.
Hozzátette még, hogy a testület
egységét és konstruktív munkáját is
meg kívánja őrizni ezzel a javaslatával. A testület végül 11 igen szavazattal, egy érvénytelen szavazat
mellett úgy döntött, hogy dr. Szalay
László polgármestert 2013. évben végzett munkájáért 3 havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
A képviselők végül megszavazták a
következő évi testületi ülések napirendi pontjait taglaló előterjesztést.
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Testületi ülés, 2014. január
Az ülés kezdetén dr. Szalay László
polgármester beszámolt az elmúlt
időszak eseményeiről:
1. Az intézmények érintésvédelmi és
villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata megtörtént.
2. A Határ út és az Orgona utca
kereszteződésében épült buszmegálló
felépítménye és a fedett váró forgalomba helyezése megtörtént.
3. A Szivárvány Óvoda építési munkái
folyamatban vannak, a kivitelező a
25 százalékos készültséget elérte, a
részszámla benyújtásra került.
4. Az iskolák fűtő, karbantartó személyzete a Dunaharaszti Humán
Szolgáltató Intézmény megszűnését
követően előzetes tájékoztatásnak
megfelelően a Műszaki Irodához
került.
5. A Sport-szigeti műfüves focipálya
környezetében lévő nyárfákon az
elvégzett vizsgálatok alapján a
szükséges faápolási, ifjítási munkák,
illetve a balesetveszélyes beteg fák
kivágása megkezdődött.
6. A
költségvetéssel
kapcsolatos
közmeghallgatás időpontját 2014.
február 17-én, hétfőn 18.00 órára
tűztük ki a József Attila Művelődési
Házba.
A beszámoló elfogadását követően
a képviselők elfogadták a 2014. évi
közbeszerzési ütemtervet. Dr. Szalay László – kapcsolódva már a
következő napirendi ponthoz, a költségvetés előkészítéséhez - elmondta,
hogy hitelfelvétel miatt megnő a
büdzsé bevételi oldala, így többletfeladatok elvégzése válik lehetővé.
Megkezdődhet a parti sétány kiépítésének első szakasza, lesz saját forrás
a HPV elleni védekezés folytatására
(erre akkor lehet szükség, ha az idei
évben az állami szerepvállalás még
nem valósul meg ezen a területen).
Hatmillió forintot különítenek el
játszóterek építésére.
A költségvetés előkészítésének tárgyalása során a polgármester beszámolt azokról a módosító javaslatokról, amelyek a pénzügyi bizottság
ülésén hangzottak el, és amelyeket
a bizottság támogatott. Az egyik
ilyen Dr. Bereczki Péter már említett javaslata volt a HPV oltásso-

rozat finanszírozására, a másik pedig
Knapp Tibortól érkezett, aki a Pitypang utca mart aszfalttal történő
megerősítését és csapadékvíz-elvezetésének megoldását, valamint a MávAlsó területrendezésére elkülönített
előirányzat megemelését javasolta, ez
utóbbit 9 millió forintról 20 millióra.
A Pitypang utcai projekt megvalósul,
a Máv-Alsóra fordítandó pluszforrás
pedig halasztott tételként kerül be a
költségvetésbe.
Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottság egyhangúan támogatta
a költségvetési előterjesztést. Dr.
Szalay László polgármester arról beszélt ezt követően, hogy a
testület legfontosabb vállalása,
az útépítési program utolsó fázisa
biztosítva van. Erre 300 millió forint hitel felvételét irányozta elő az
önkormányzat, ez viszont előzetes
kormányengedélytől függ, ami után
még egy közbeszerzési eljárást is
le kell folytatni. Ha a hitelre nem
kapunk engedélyt, akkor a halasztottba tett feladatokra elkülönített
összegek és a pénzmaradvány terhére kell az utakat megépíteni. Dr.
Szalay László köszönetet mondott
a polgármesteri hivatal dolgozóinak
a bevételek realizálásáért. Elmondta,
hogy az ülés előtt beszélt telefonon
a Klebelsberg Központ tankerületi
igazgatójával, aki arról tájékoztatta, hogy kormányülésen tárgyalják
majd Dunaharaszti iskolabővítési
programját.
Hajdú Zsolt, az Oktatási-, Sport
és Művelődési Bizottság elnöke
köszönetet mondott azért, hogy a
korábbi évek programjai idén is
folytatódhatnak, konkrétan említve
az ösztöndíj-pályázatokat, a sportegyesületek, a civil szervezetek támogatását és a kulturális események
finanszírozását. Jelezte, hogy a bizottság támogatja az előterjesztést.
Egyéni javaslatként fogalmazta meg
azt az igényt, hogy a Felsővárosban
is szükséges lenne valamiféle közösségi tér kialakítása. Elmondta, hogy
az Újhegyi-dűlőben épülő új lakónegyedben magánszemélyek felajánlottak egy 1200 négyzetméteres telket

játszótér céljára. Kérte, hogy ez még
idén megvalósulhasson (meg fog, erre
utalt a polgármester a bevezetőjében
– a szerk.).
Pethő Zoltán jegyző bejelentette,
hogy ismét sikeresen pályázott az
önkormányzat, és 43 millió forintot
nyertünk a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola elektromos rendszerének felújítására. A támogatás
intenzitása 100%, így saját forrást
nem kell hozzátenni. Elmondta azt
is, hogy a költségvetésnek mindössze
13,9 %-ára nyújt fedezetet az állami
hozzájárulás, a többi saját bevétel,
amiből 5,3 %-kal többet tervezhetünk
idén, mint a tavalyi évben. Nőtt az
adóbevételünk a válság ellenére is, és
ez köszönhető mind a polgármester,
mind a képviselő-testület, mind a
polgármesteri hivatal remek, összehangolt munkájának.
Dr. Szalay László egy mondat erejéig
még visszatért a játszóterekre. Elmondta, hogy a Sport-szigeten egy,
a felnőttek testmozgását szolgáló,
erősítő eszközökkel ellátott közösségi
teret szeretne megépíttetni.
A képviselők egyhangúan támogatták a költségvetés előkészítéséről
szóló tervezetet, majd megszavazták
a 2014. évi szúnyoggyérítésről szóló
előterjesztést. Ezt követően rátértek
a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló MULTI-DH Kft.-vel kapcsolatos napirendi pontra. 2014. január
1-től ez a társaság felel a szemétszállítás elvégzéséért Dunaharasztin. A cég
felügyelő-bizottságának egyik tagja
lemondott, helyére titkos szavazással
Fényes István képviselőt választotta
meg a képviselő-testület. Szavaztak
a tisztségviselők juttatásairól is. A
felügyelő-bizottság tagjai bruttó 30
ezer, az elnök bruttó 50 ezer forintban
részesül havonta, az ügyvezető igazgató
bérét bruttó 400 ezer forintban határozták meg, ő emellett gépkocsi-költségtérítésben részesül.
A képviselők végül elfogadták az Oktatási-, Sport és Művelődési Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolóit, és
megszavazták a lejárt határidejű határozatokban foglaltak teljesüléséről
szóló előterjesztést.
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Baktay-Weimar

Ismét a Világörökség nyomába
eredtünk UNESCO konferencia
Weimarban
A Baktay Ervin Gimnázium már a
90-es évek óta viseli az UNESCOiskola címet. A nálunk rendszeresen
megrendezésre kerülő UNESCO táborok és az évről évre a világörökségek jegyében megrendezett teremdekorációs verseny mind-mind azt a
célt szolgálják, hogy a diákok megismerkedjenek az UNESCO üzenetével, tevékenységével.
A világ országainak többségében találhatóak olyan emlékek, melyek a
világörökség részét képezik. De vajon
ismerjük-e őket? Tudjuk-e, mely tájak és építmények Magyarország világörökségei? Ha erre a két kérdésre
nemmel válaszoltunk, akkor bizony
még van mit átadnia az UNESCOnak a kulturális üzenetből. És éppen ez volt a célja annak az egyhetes szemináriumnak, amelyre a
Baktay Ervin Gimnázium hivatalos
meghívást kapott a németországi
Weimarba, Liszt, Goethe és Schiller
városába december elején: „Továb-

bítani a kulturális üzenetet!”
Az UNESCO rengeteget fektet
abba, hogy megvédje, népszerűsítse
Földünk világörökségi kincseit, melyek e szervezet szerint mintegy
örök kapcsot képeznek az országok
lakói között. Feltett szándéka, hogy
megváltoztassa az emberek hozzáállását a kulturális értékekhez: ha mindenki magáénak érzi a világörökség
tájait és építményeit, akkor azok
megőrzésre kerülnek, és minél tovább
fennmaradnak az utókor számára.
Ebben pedig óriási szerepe van a fiatalságnak. Ezzel a workshoppal tehát
az UNESCO a hétköznapi embereket
és a fiatalokat (és ez az oka, hogy
tanárok, diákok, fiatal önkéntesek,
fiatal bemondók, operatőrök stb.
nyerték el a pályázaton való részvételt) szeretné megszólítani, cselekvésre buzdítani: „Népszerűsítsétek,
őrizzétek, ápoljátok a világörökségeket, és terjesszétek ezt a szemléletet
másoknak is!”
Ezt szolgálja az UNESCO-önkéntesség
intézménye is, mely szeretettel várja
azokat a fiatalokat, akik (fizikailag
is!)aktívan szeretnének részt venni

a világörökségi kincsek megőrzését
szolgáló tevékenységben. Ebbe beletartozhat a rendezvényszervezés, oktatási tevékenység, az idegenvezetés,
de akár a takarítás és a szemétszedés
vagy a mezőgazdasági munka is. Élmény volt hallgatni és látni a görög
lány (Ilektra Papadaki) előadását,
aki Hollandiában töltött el egy évet
önkéntesként.1
A szeminárium anyagába öt aktív
nap alatt a következő volt: Weimar
világörökségeinek (például a weimari
kastély vagy Goethe téli és nyári
lakhelye, bár sajnos hiányzott a sorból Schiller lakhelye ) megismerése,
kommunikációs stratégiák elsajátítása (például egy kész projektterv
előadása és „eladása” egy támogatónak), a videokamera használata,
kép- és hangbeállítások. Mindezek
mellett jutott idő az ismerkedésre is,
például a bemutatkozó esten, amikor
minden ország bemutatta saját világörökségeit, majd az ismerkedési
esten, amikor az otthonról hozott
1 A német felvilágosodás jelentős
írója, a 18. században élt.
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kézzel fogható dolgokkal mindenki
kicsit népszerűsíthette a hazáját
(mi magyar finomságokkal, Tokaji
aszúval és népdalénekléssel készültünk).
Ezek után következett a legnehezebb feladat: az elsajátított tudást
hasznosítanunk kellett, méghozzá
csoportmunkában. A csoportok
felosztásánál, éppúgy, ahogy a szobatársak beosztásánál, senki sem
kerülhetett egy csoportba földijével,
elkerülendő, hogy egymással, saját
anyanyelvünkön beszélgessünk. A feladat pedig a következő volt: forgatnunk kellett egy kisfilmet Weimar
világörökségeiről egy adott szempont
alapján interjúkkal és zenei aláfestéssel. Jómagam a Goethe-házban
szólítottam meg német diákokat,
tanárokat és egyéb látogatókat, hogy
adjanak nekünk interjút a világörökségek ismeretével kapcsolatban.
Nagyon pozitív tapasztalatom volt
a német diákokkal kapcsolatban,
kifejezetten barátságosak voltak,
és sokat tudtak Goethéről és a világörökség lényegéről! Egy hamburgi
kolléganővel is beszélgettem, aki
sugárzó arccal, gesztikulálva mesélt
Goethe iránti szeretetéről és a tanítás iránti szenvedélyéről (az elkészült
videót hamarosan közzétesszük a
Baktay weboldalán).
Összességében nagyon hasznosnak
találtam a rendezvényt, és bevallom, magam sem gondoltam volna,
hogy ennyi mindent kapunk, és ilyen
pozitív tapasztalatokkal térünk haza.
Nem csalódtunk a német szervezésben sem: sosem csúsztunk el időben,
és minden úgy történt, ahogyan a
programban le volt írva, ugyanakkor
hagytak időt az ismerkedésre, kapcsolatépítésre is. Lett egy közösségi oldalunk, ahol mi, résztvevők még most,
a szeminárium után is folyamatosan
kommunikálunk. Reméljük, továbbra
is segíteni fogjuk egymást a tagokkal.
Tóth Regina, tanár

Játékos észforgató
a köbön a Hunyadiban
Idén harmadszor, 2013. december 4-én rendeztük meg immár hagyományosnak
számító „Játékos Észforgató” című vetélkedőnket. Ezen a délutánon ismét a
Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola adott otthont
e rangos eseménynek, ahová a város és a környék iskoláinak tanulási nehézségekkel küzdő tanulóit vártuk nagy szeretettel. Ez alkalommal már 8 csapatban
összesen 64 gyermek vehetett részt a vidám versengésen, ahol tényleg a részvétel, az együtt eltöltött idő volt a legfontosabb. Az alkalomhoz méltóan két
tréfás énekkel iskolánk énekkara is köszöntötte a versenyzőket és kísérőiket.
Az előző évek tapasztalatait, ötleteit felhasználva a versenyző csapatokat
kísérő kollégáimmal közösen idén kis változtatással készültünk. Minden csapat különböző megoldandó, játékos, furfangos feladatot hozott, amit a többi
csapat végrehajtott, s egy közös nagy sportversenyen is összemérhették ügyességüket a diákok. A változatos játékokat, fejtörőket nagy örömmel oldották meg a gyerekek. Volt itt interaktív, számítógépes feladat, szókeresgetés, ügyességi feladattal összekapcsolt mondatalkotás, játékos matek, logikai
fejtörő, tájékozódó és emlékezős feladat. Ezúton is szeretném megköszönni
a résztvevő csapatokat kísérő kollégák áldozatos segítségét, s nem utolsó
sorban a Hunyadiban dolgozó kollégáim lelkes, segítő munkáját. Hiszen ez
a verseny nem jöhetett volna létre nélkülük! A verseny szervezőjeként számomra a legnagyobb öröm és elismerés, hogy láthatom a résztvevő gyermekek
arcán az izgatott várakozást, örömöt, s a boldog, elégedett arcokat, melyeket
az ajándékok és oklevelek átadása közben figyelhettem meg. Ebben pedig
Dunaharaszti Önkormányzatának Oktatási és Sport Bizottsága segítette
munkánkat azzal, hogy pályázatunk eredményeként immár harmadszor is
biztosította a verseny anyagi feltételeit. Így finom falatokkal, innivalóval
megrakott asztalok mellett beszélhettük meg a legizgalmasabb pillanatokat
és számos értékes ajándékkal térhetett haza minden résztvevő.
Szekrényesné Tahy Klára
a verseny szervezője

Adó és Reform
Az adózással kapcsolatos kérdések
szinte megkerülhetetlenek így év elején. A vállalkozók és a magánszemélyek is osztanak-szoroznak. Vannak,
akik ezt egyedül, a konyhaasztal
mellett teszik, vannak azonban, akik
könyvelőjükkel, adótanácsadójukkal
egyeztetnek, keresve az optimális megoldásokat.
Az adózás kérdései rendkívül bonyolultak: nagyszámú szabály együttes
alkalmazása szükséges ahhoz, hogy
valamilyen konkrét helyzet adózási
következményei pontosan meghatározhatók legyenek. Erről a bonyolultnak
látszó világról kérdezzük a szakembert, Sándor Józsefnét, az ADÓREFORM Könyvelő és Adótanácsadó
Kft. ügyvezetőjét.
Miért fontos, hogy vállalkozásunk,
adó-kötelezettségei miatt szakemberhez
forduljunk?
A könyvelő kulcsfontosságú szereppel bír egy vállalkozás életében. Nem
csupán a könyvelési feladatokat látja
el egy könyvelő, hanem tanácsokkal is ellátja az ügyfelét, nemcsak a
határidőkre figyelmezteti a cégvezetőt,
de szakmai segítséget is nyújt a cég
működése során. A jó kapcsolat alapja, a kölcsönös bizalom.
A cégvezetők képben vannak adóügyekben?
A cégek vezetői általában nem
felkészült számviteli szakemberek.
Nagyon lényeges, hogy tisztában
legyenek azokkal a feladatokkal és

1988 az adóreform éve volt,
az ÁFA és az SZJA bevezetésének éve. Egyszemélyes
vállalkozásom ekkor indult.
Ma korszerű irodaházban
dolgozik szakértő csapatunk.
kötelezettségekkel, amit csak ők
láthatnak el. Ezekre a feladatokra
egy megfelelő könyvelő időben felhívja
a cégvezetők figyelmét. Ideális esetben, már a cégalapítás előtt. A számlák, bizonylatok befogadása ugyanis,
már azelőtt megtörténik, mielőtt
azok a könyvelésre kerülnének. A
kimenőszámlák kiállítása, vagy a házipénztár vezetése fontos feladat.
Mindenkiben felmerül az a kérdés,
hogyan fizethetnék kevesebb adót?
Ehhez kell egy jó könyvelő. A mi palettánkon a könyvelés és az adó- és üzleti
tanácsadás mellett könyvvizsgálat,
bérszámfejtés, adóbevallás készítés,
elektronikus bevallás, adóhatósági
képviselet, cégek jogi ügyintézése
szerepel.
kell egy ház...

...és kell egy csapat
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Szolgáltatásainkat általában folyamatos szerződés alapján lájuk el, de az
eseti jelleggel felmerülő igényeket is
ki tudjuk elégíteni. Az adó- és üzleti
tanácsadás keretében informáljuk a tulajdonosokat, megbízókat a vállalkozás
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
A bérrel és TB-vel kapcsolatos kérdések gondolom, egy külön terület.
Igen, a bér és TB ügyintézés szerteágazó és naprakész felkészültséget
igényel. Munkatársaink szaktudása
és tapasztalata kiemelkedő a személyi
jövedelemadó, a társadalom és nyugdíjbiztosítás, illetve minden olyan
egyéb elszámolandó kötelezettség és
ezek teljes adminisztrációja területén,
amely az egyéni- és társas vállalkozási, a megbízási, illetve a munkaadói
és munkavállalói jogviszonyokhoz
kapcsolódik.
Mi az, amit legfontosabbnak tart
munkája során?
Filozófiánk és egyben ügyfélkapcsolatunk alap pillérei: a kölcsönös tisztelet,
a bizalom, és a szoros együttműködés.
Erősségünk abban áll, hogy fő stratégiai céljaink a szakszerűség, a megbízhatóság és pontosság érdekében
vállalkozásunkat építve 25 éve folyamatosan e fejlődési irányba haladva dolgozunk. Kollektívánk és az alapítástól
változatlan vezetés biztosítéka a megbízható, magas színvonalú munkának
és a korrekt együttműködésnek.
(P.R.)
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Mese és Szivárvány
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november
26-i ülésén Dr. Szalay László polgármester előterjesztésében hallottuk először a jó hírt: Az Új Széchenyi
Terv Közép-Magyarországi Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Dunaharaszti, Mese Óvoda
fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos
új épület építésével” című, KMOP4.6.1-11-2012-0025 jelű pályázatát a
Regionális Operatív Program Irányító
Hatóság 199.999.999,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A közbeszerzési eljárás nyertese, a
REKON Zrt-t 525.626.150,- Ft összegben valósíthatja meg a beruházást.
A tervezett épület egyszintes, amelyben
6 csoportszoba kettesével 3 elkülönülő
épületrészbe foglalva helyezkedik el.
A foglalkoztató egységeket és a kiszolgáló konyhai blokkot egy közlekedő
folyosó köti össze, az épület súlypontjában helyet biztosítva egy aulának is, amely az óvoda életében
fontos ünnepeken teret nyújt a
közösségi rendezvényeknek. Az aula

Látványterv az épületről

A három épületrészben hat csoportszoba helyezkedik el

a közlekedő térbővülete, így a lehető
legkisebb a kihasználatlan tér.
A nevelőtestületi szoba nagyméretű,
kétszárnyú ajtóval csatlakozik az aulához, hogy lehetőséget adjon a közösségi rendezvények támogatására.
A foglalkoztatók mindegyikéhez
külön öltöző és mosdó-WC csatlakozik.
Minden öltöző és mosdó természetes
megvilágítással és szellőzéssel rendelkezik.
A csoportszobákból a napos tájolás
felé eső oldalon játszóterasz nyílik, a
teraszokon fa szerkezetű vázra, mo-

toros kihúzható árnyékoló ponyvák
épülnek, amely a tűző naptól véd. A
csoportszobák mindenhol legalább
két oldalról megvilágítottak, az ablakokat belülről lehet sötétíteni a nyugodt délutáni altatás biztosítására.
A tornaszobához sportszertár kapcsolódik.
A közlekedőről a játszóudvarokra
foglalkoztató-csoportok
közelében
elhelyezett kijáratokról is ki lehet
jutni.
A közlekedő folyosóról közvetlenül
nyílnak az egyéni fejlesztő szoba, az intézmény vezetősége és a
nevelőtestület által használt helyiségek, az orvosi szoba az elkülönítővel,
a központi tárolók, a vendégek
számára fenntartott WC-k és az üzemi folyosó.
F. L.

Az építkezés jelenlegi állása

Dunaharaszti - január | 13

Székfoglalón jártunk

Fekete György elnök méltatta Tornai József irodalmi és közéleti tevékenységét, és örömét fejezte ki, hogy a költő több
éves szünet után visszatért az akadémia tagjainak sorába.
Január 10-én a helyi KiSDuNa TV
munkatársaival együtt vettünk részt
Budapesten, a Magyar Művészeti
Akadémia Benczúr utcai épületében
Tornai József Kossuth-díjas költőnek,
városunk díszpolgárának akadémiai
székfoglaló beszédén. Az impozáns
épület egyik díszes előadótermében
a családtagok, barátok mellett az
irodalmi és művészeti élet jelentős
személyiségei jelenlétében került
sor a székfoglalóra. Az akadémia
elnöke, Fekete György mellett találkozhattunk Kósa Ferenc és Sára
Sándor
filmrendezőkkel,
Szűrös

Mátyás politikussal, Juhász Judit
volt kormányszóvivővel és a Katolikus Rádió alapító elnökhelyettesével, Kunkovács Lászlóval, a neves
néprajzkutatóval, Sipos Mihállyal, a
Muzsikás együttes zeneművészével.
Az irodalom területéről számos pályatárs is megjelent, többek között Albert Gábor író, Kodolányi Gyula,
Ágh Attila és Turczi István költők.
Az esemény levezető elnöke Áts
Margit, Babérkoszorú-díjas író volt.
Tornai József irodalmi munkásságát
Alföldy Jenő irodalomtörténész méltatta, aki 2013-ban „Hívó hang” cím-

mel antológiát írt a dunaharaszti
születésű alkotó költészetéről.
Ezután a székfoglaló beszéd következett, melyben Tornai József
önéletrajzi formában ismertette
életútját, néhány versrészlettel
nyomatékosítva annak jelentősebb
állomásait, végül egy korábban
megjelent esszének felolvasásával
összegezte költői hitvallását. A székfoglaló után Fekete György elnök
méltatta Tornai József irodalmi és
közéleti tevékenységét, és örömét
fejezte ki, hogy a költő többéves
szünet után – egykori alapítóként
– visszatért az akadémia tagjainak
sorába. Az esemény a személyes
gratulációkkal és köszöntésekkel
ért véget.
Jó hír a haraszti irodalomkedvelőknek,
hogy hosszadalmas betegsége után
február 7-én 17 órakor a Laffert
Kúriában ismét találkozhatnak Tornai Józseffel. A Kávéházi estek sorozat keretében mutatjuk be legújabb
– a betegség alatt született –, „Éjfél”
című verseskötetet. Az est érdekessége, hogy a szerzővel fia, Tornai
Szabolcs filozófus beszélget. Várjuk
az érdeklődőket!
Gáll Sándor

Telefon: 06 20/224 10 56, e-mail: dominox@dominox.hu, www.dominox.hu
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Első Nótadélután Dunaharasztin

2014. január 11-én délután nagyon
meleg volt a teltházas József Attila
Művelődési Házban.
Az Első Nótadélután szünetében a
közönség nagyobb része levegőzött.
Többen keresték a büfét is, de zárva
volt. A hűsítő ital után vágyakozó
vendégek zsörtölődve találgatták,
vajon a büfét működtető vállalkozó
miért nem látott üzletet abban, hogy
a teltházas színházteremben lévő
bárpultot üzemeltesse?
Kedves színfoltja volt az Első Nótadélutánnak, hogy a Baktay Ervin
Gimnázium lelkes és az alkalomhoz illően öltözött tanulói, az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a
közönség fogadása, az énekesek ellátása, a PowerPoint megjelenítő
működtetése mellett még Közvélemény-kutatást is végeztek. A 2x6
fő „kérdezőbiztos” felkészülten, és
udvariasan végezte munkáját. A
kérdezőbiztosok a műsor megkezdése
előtt és a szünetben egy ötkérdéses
kérdőívben rögzítették a közözönség
véleményét, pl. arról, hogy legyen-e
máskor is Nótadélután, és ha igen
kit/kiket szeretnének látni, hallani?
Vagy, hogy kifizetnék-e az énekesek
tiszteletdíját?
Jó volt hallani, hogy a szünetben a nézők egyik lelkes csoportja
jókedvűen ecsetelte: azért van meleg a színházteremben, mert a Lányok Asszonyok a Városért Egyesület
védőszárnya alatt működő Magyar
Dal és Zenebarát Kör bemutatkozó
műsorán fellépő énekesek, a jó humorú Rákosi László vezetésével, megdobogtatták, felmelegítették a lelkes,
a magyar népdalt, a magyar nótát, a
magyar operettmuzsikát szerető Dunaharaszti lakosok szívét.
Én is így látom, csatlakozik a
beszélgetőkhöz a „cserfes” Kati
néni, de még azt is mondanám
nektek, hogy ilyen forró hangulatú Nótadélutánon, ahol az

A Rosinen Tánccsoport

énekesek nem kaptak tiszteletdíjat,
még nem vettem részt.
Én megmondom nektek az őszintét,
mondja elcsukló hangon az egyébként
csendes Jani bácsi, hogy Szabó Szilvia,
a Magyar Köztársaság Érdemkereszt
ezüst fokozatával és Életműdíjjal
kitüntetett
nótaénekes
olyan
meghatóan énekelte az „Ott, ahol
zúg az a négy folyó” című gyönyörű
dalt, hogy megríkatott engem.
És mit szóltok a szomszédomhoz,
a gyönyörű ruhát viselő Molnár
Katalinhoz, aki a színpadon úgy
nézett ki, mint egy igazi primadonna? Katika a „Szép vagy, gyönyörű
vagy Magyarország” című dalt olyan átéléssel énekelte, hogy nekem
is könnyet csalt a szemembe, szólt
közbe a Dunaharaszti viharos történetét jól ismerő András.
A beszélgető társaság férfi tagjai kajánul egymásra kacsintottak, de nem
szólnak semmit. Aztán csendesen ballagtak a még mindig „meleg” színházterembe elfoglalni a helyüket.
Egy másik „levegőző” társaság arról
beszélget, milyen jó kommunikációja
és reputációja lehet a LAVE-nek,

hogy egy teltházas Nótadélutánt
tudtak megszervezni.
Igen, mondja a mindig jól tájékozott
Pisti, a LAVE szép színes plakátokon
hirdette az Első Nótadélutánt. Képzeljétek, több helyi rádióban, még a
Dankó Rádióban is hetente kétszer
mondták be, hogy Dunaharasztin
is megszólal a Magyar Nóta. Én azt
a riportot is hallottam, amikor Dr.
Dienes Zsuzsanna a LAVE elnöke a
Lakihegy Rádióban nyilatkozott.
Én ott voltam azon a Székelybálon,
szól közbe a mulatozást, a bálokat
kedvelő Misi, ahol Tarnai Kiss László
volt a Sztárvendég. Láttam, amikor
Zsuzsa, a LAVE elnöke, „névjegyet cserélt” a Dankó Rádió Felelős
szerkesztőjével.
Én a KiSDuNa Tv-ben láttam azt
a riportot, veszi át a szót, a helyi TV-t is kedvelő és az olvasottságáról jól ismert Nusi, amiben Zsuzsi a LAVE elnöke és Rákosi László
a Magyar Dal és Zenebarát Kör
Művészeti vezetője, valamint Hommer Anna HFSE Rosinen Tánccsoport vezetőtáncosa számolt be arról,
hogy miért szerveznek Nótadélu-
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tánt, és kik fognak fellépni a rendezvényen.
Én a Dunaharaszti Hírekben is
olvastam azt a cikket, teszi hozzá
Misi, amelyben Zsuzsa egy színes
írásban invitál mindenkit a Nótadélutánra.
A KiSDuNa TV kifejezés hallatán,
ketten csatlakoztak a beszélgető társasághoz. Az egyik férfi, kérdésekbe
ágyazva fogalmazta meg kritikai
megjegyzését:
Nusi, Te láttad itt a Nótadélutánon
a KiSDuNa TV-t?
A beszélgető társaság tagjai egymásra, majd Nusira néztek, és értetlenkedve rázták a fejüket. Nusi
próbálja védeni a helyi TV-t:
Én a nézőtér baloldalán ülök és láttam egy fiút, aki egy rövid ideig kamerázott. Jé, igazatok van, az a fiú,
még a Polgármester úr megnyitóbeszédét sem rögzítette! Na, a fiú a rövid
kamerázás után összecsomagolt, és
mint aki jól végezte a dolgát, eltűnt.
Lehet, hogy őt küldték a KiSDuNa
TV-től?
A „kritikusférfi” tovább zsörtölődik:
Azt a srácot én is láttam. Szerintetek
a KiSDuNa TV, miért nem vette fel
ezt a régen várt, a Polgármester úr
által is támogatott, és tényleg szívetlelket melengető, nagyszerűen megszerkesztett Nótadélutánt?
Ha már a támogatókat említitek.
Ne felejtsétek el azt se, hogy az
Első Nótadélután molinóra nyomtatott: „A muzsikánál nincs jobb
barát…” szlogenjét, Lehel Endre alpolgármester úr reklámcége ingyen
készítette, tette hozzá a jól tájékozott Pisti.
Arra a költői kérdésre, hogy a helyi TV miért nem vette fel az Első
Nótadélután műsorát, a beszélgető
társaság tagjai, ki-ki saját vérmérsékletének megfelelően adta meg a
választ. Többnyire mindenféle kritikával illették a KiSDuNa TV-t, és
lassan ők is visszasétáltak a „meleg”
színházterembe.
A Nótadélután második részét a
HFSE Rosinen (Mazsolák) Tánccso-

Állás

HÍRDETÉS

Molnár Katalin

Rákosi László

Szeressük egymást gyerekek

port egy olyan fergeteges csárdással
vezette fel, hogy csakúgy porzott a
színpad. A gyönyörű kalocsai ruhába öltözött táncosok, egyáltalán
nem voltak mazsolák. Az igényes
közönség percekig tartó vastapssal
jutalmazta a tehetséges fiatal táncosok vérpezsdítő produkcióját.
A műsor további részében, az énekesek nótacsokrokkal, cigánynótákkal,
valamint szerelmes és vidám duettekkel, triókkal szórakoztatták a lelkes közönséget.
Aztán jött a Nótadélutánt megkoronázó finálé! Rákosi László
Művészeti vezető által megkomponált fináléban, az énekesek a színpadon, kéz a kézben, a lelkes és a
végletekig kitartó közönség felállva,
szintén egymás kezét fogva énekelték
a Barátság Himnuszát, Seress Rezső:
„Szeressük egymást gyerekek” című
gyönyörű dalát.
				
-KM-

Építőanyag kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatunk mélyépítési és épületgépészeti termékek
értékesítésének műszaki támogatására keres dunaharaszti munkahelyre főállású
Belső műszaki munkatársat.
Feladatai:
- Ajánlatok műszaki előkészítése,
ajánlatadás
- A projektek teljes körű szakmai
és adminisztratív támogatása,
projektkövetés
- Szoros együttműködés a területen dolgozó értékesítő kollégákkal
- Kapcsolattartás a külföldi
gyárakkal – ajánlatkérések, szállítási határidők, részletes műszaki
specifikációk kérdéseiben
Ideális jelöltünk:
- Felsőfokú műszaki végzettségű
(preferáltan építő- vagy
gépészmérnök)
- Felhasználói szinten ismeri az
ARCHICAD és/vagy AUTOCAD
programokat
- Megbízható angol nyelvtudása
van
- Pontos, precíz, munkájára
igényes szakember
- Jó kommunikációs képességgel
rendelkezik, írásban és szóban
egyaránt
Pályakezdők jelentkezését
is várjuk!
Amit kínálunk:
- Felelősségteljes, érdekes
munkakör
- Versenyképes jövedelem
- Szakmai fejlődési lehetőség
Fényképes szakmai önéletrajzát
az alábbi címre kérjük:
dunaharaszti.allas@gmail.com
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Könyvtár
A HÓNAP MŰVÉSZE: Petik Ilona

Képzettségem szerint közgazdasági
vonalon dolgoztam, mint könyvelő.
A számok világában jól éreztem magam, és értettem is hozzá. Később
egy súlyos betegség nagyon meggyötört. Igazából megváltozott az
életem, nem találtam a helyem. Családom inspirált arra, hogy elkezdjek
rajzolgatni, festeni. Utoljára gyerekkoromban volt a kezemben ecset.
Édesapám - emlékeim szerint
- szépen festett, szobrászkodott.
Talán tőle örököltem ezt a képességemet. 2007-ben kezdtem el festeni. A Csili Művelődési Központban
jobb agyféltekés rajztanfolyamot
végeztem. A gyáli Képzőművészeti
Körbe kerültem, ahol azóta is jól
érzem magam. Szakmailag és emberileg sokat kaptam mestereimtől:
Karizs János szobrászművésztől

és mentoromtól: Pósa Marika
festőművésztől.
Festéstechnikám gyakran szén, pasztell, de legtöbbet az akrilfestészetet
alkalmazom. A festés egy nagyon
érdekes, nyugtató, felemelő érzés,
megszűnik számomra a világ, nincs
betegség, fájdalom, feszültség, csak
az alkotás öröme. Ha egy kép jól
sikerül, boldog vagyok. Ha a kiállításom megnézik és jónak tartják,
az nekem nagy öröm. A családom is
támogat, és nagyon örül a sikereimnek. Gyálon, Örkényben és Kispesten
csoportos kiállításokon vettem részt.
Önállóan most mutatkozom be
először a dunaharaszti kultúrakedvelő
közönség körében. Szeretettel várok
mindenkit bemutatkozó kiállításomra a Városi Könyvtár Mini Galériájába február hó végéig.

A Városi Könyvtár és a “Dunaharaszti Könyvtárért” Közalapítvány
köszöni az eddigi 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásokat.
2013-ban a könyvtár részére 1db korszerű számítógépet, 1db projektort és állványt, valamint 1db vetítővásznat vásároltunk
a részünkre kiutalt támogatásból. Ezeket az eszközöket könyvtári
rendezvényeken használjuk.
Kérjük Önöket, hogy az idén is támogassák könyvtárunkat
1%-os SZJA felajánlásukkal,
mert ezzel segítik az intézmény
színvonalas munkáját és szolgáltatásait.

Adószámunk: 16794601-2-13
Köszönjük további támogatásukat!
Városi Könyvtár
Dunaharaszti

Csákváry Zoltán: Újévi imádság
Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén,
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kis gyermek szemén.
Ki igazgatod sorsok fordulását,
Romokból építsz boldog holnapot,
Hozzád küldjük ma szívünk imádságát
Uram, ne hagyd el árva magyarod!
Ne hagyd el őket, akik téged hívnak
A mélységből kiáltva szent neved.
Megváltást váró rongyos rabjaidnak
Add meg, Uram, a napi kenyeret.
Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek,
Kiknél az éhség elsőnek kopog,
Mert áldásodból csak akkor ehetnek,
Ha a zsarnok vérebje jóllakott.
Takard be őket tél hidege ellen!
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást!
Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel
Bő szüretet és gazdag aratást!
Légy velük, akik verejtékben ázva
Az új Bábelhez hordják a követ,
S mentse meg őket irgalmad csodája,
Amikor a torony mindent eltemet.
Minden áldásod, amit nékünk szántál
Oszd ki közöttünk az újév során,
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán
Élőket köszöntsön a napsugár.
Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek,
Keresztre verték, adj hozzá erőt.
Adj nekik, Uram, száz kísértő fénynél
Fénylőbb csillagot, égi vezetőt.
Vezesd őket, hogy soha, soha többé
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk.
Légy velük, Uram, most és mindörökké,
Akkor is, mikor mi már nem leszünk.
Akkor is, mikor jő a boldog holnap,
S parányi sorsunk emléke sem él,
Sárga csontvázunk felett zöld fű sarjad,
Szívünk porával messze szállt a szél.
Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén,
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kis gyermek szemén,
Ki igazgatod sorsok fordulását,
Uram, ne hagyd el árva magyarod,
Hallgasd meg szívünk újévi imáját,
És legyen minden úgy, mint akarod.
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Holle anyó a Mese Óvodában
Novemberben az egyik kolléganőnk javaslatára
elhatároztuk, hogy karácsonyra a gyerekeknek
meglepetést szerzünk egy bábműsorral.
A Holle anyó című mesére esett a választásunk. A lelkes tagok (Horján Krisztina ,Kettererné Bauer Mónika,Kovács Borbála,Lengyel
Zsoltné-Marika,Törő Krisztina,Wágner Brigitta)újabb és újabb ötlettel gazdagították a műsort, míg december közepén végre
előadhattuk a mesét a gyerekeknek. A csillogó szemek és a lelkes taps arra ösztönzött
minket, hogy ilyen bábműsort rendszeresen
kellene előadnunk . Az egyöntetű elhatározás
után januárban megalapítottuk a Holle anyó
bábcsoportot.
Terveink között szerepel, hogy meséinkkel, bábelőadásainkkal Dunaharaszti többi
óvodáját is meglátogatjuk.
Horján Krisztina
óvodapedagógus
Dunaharaszti Mese Óvoda

Gyerekek
Szülők
Óvónők

Hirdetésfelvétel: harasztilap@gmail.com telefon: +36 20 343 9772
Hirdetési árak
egész oldal: 95 000 Ft+Áfa, fél oldal: 50 000 Ft + Áfa, negyed oldal: 26 000 Ft + Áfa, nyolcad oldal: 13 000 Ft + Áfa

EGYEDI ÉS MENNYISÉGI KEDVEZMÉNYEK! KERESSE HIRDETÉSSZERVEZŐNKET!
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Két advent
„ A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap
is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.”
Az adventi készülődés időszakát a tettekben megnyilvánuló jó cselekedetek jellemzik
Napjainkban sokan és egyre többen kerülnek nehéz
anyagi helyzetbe, akik számára minden apró segítség
és emberbaráti szeretet a reményt jelenti. Dunaharasztin szép hagyománya van az adománygyűjtésnek és a
nehéz körülmények között élők támogatásának. Ennek
érdekében második alkalommal fogtak össze Dunaharaszti Város Civil szervezetei, hogy tartós élelmiszeradomány gyűjtést szervezzenek a rászoruló, nehéz anyagi helyzetben lévő családok, idős, egyedülálló emberek
megsegítésére. A gyűjtés helyszíne most is a Laffert
Kúriában megrendezett adventi vásár forgataga volt.
Az elmúlt évhez hasonlóan sokan tartották fontosnak, hogy adományaikkal segítsék a nélkülöző családokat. Ebből az összefogásból több száz kilogramm tartós
élelmiszer (liszt, cukor, rizs, száraztészta, lekvár, olaj, tej,

konzerv, burgonya, stb.) jött össze. Negyven tartalmas kb.
8-10 kg. csomagot sikerült összeállítani. Mára ez a gyűjtés
a város egyik legnagyobb ünnepi összefogásává vált.
2014. január 16-án és 17-én az összegyűjtött élelmiszerek
célba értek. Az adományban részesülők köszönettel és hálával fogadták a segítséget.
A megajándékozottak nevében is köszönet minden jó
szándékú adományozónak.
Paréj Józsefné

Szimultán a mesterrel
Schubert Gyula szakosztályvezető
mutatta be az Európa-bajnok nőt.
Elmondta, hogy Hoang Thanh Trang
a DMTK versenyzője, aki tízéves korában került szülőhazájából, Vietnámból Magyarországra, és hogy a
sakkozás alapjait négyéves korában
édesapjától sajátította el. Ezt követően
a szabályok ismertetése után kezdetét
vette a játék.
Az Európa bajnok 25 táblán játszott
párhuzamosan igazolt versenyzőkkel,
és amatőrökkel.
A közel négyórás küzdelemben Kaltenecker Antal és Veresegyházi László
nyert, Bege Levente, Bege Máté,
Belházy István, Botos József, Fodor
László, ifj. Ruska Zoltán és Ruska
Zoltán ért el döntetlent. Tizenhat
táblán a fehérrel játszó Európa Bajnok győzött.

Végjáték
Hoang Thanh Trang európabajnok
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Közéleti hírek
KÖZMEGHALLGATÁS
Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőzően
KÖZMEGHALLGATÁST tart,
melyre tisztelettel meghív minden
érdeklődő lakost.
A Közmeghallgatás időpontja:
2014. február 17-én 18 óra.
Helye:
Dunaharaszti
József Attila Művelődési Ház.
2330 Dunaharaszti, Táncsics M. u.2.

Békés, Boldog Új Esztendőt
kíván az Alsófalusi Nyugdíjas
Klub és köszönetet mond a
Klub támogatóinak, név szerint:
Dr. Szalay László polgármester
úrnak
Mannheim Lénárd képviselő
úrnak
Ruff Pékségnek
CALYPSO PLUS Kft-nek
BAGDI-HÚS-nak
A Klub nevében
Lakatos Lajosné
Papp Jánosné

Gyógyszertárak

Mentők

GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva

RÁCKEVEI MENTŐÁLLOMÁS
2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 37.
+36 (24) 485-004

SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 23.
06-24/370-045
Hétfő-Péntek: 7.30-19.30
Szombat-Vasárnap: zárva
SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2.
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
LIGET GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-Szombat: 9-20
Vasárnap: 8-13

SZIGETSZENTMIKLÓSI
MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13.
+36 (24) 465-106

Orvosi ügyelet
HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni
kell; a beszélgetések hangrögzítésre
kerülnek.)
Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs
Rendelési idő:
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napon: éjjelnappal

Magyar Kémény Kft. tájékoztatója
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dunaharaszti településen
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatokat az ócsai
kirendeltség helyett 2014. január 1-től a dunaharaszti kirendeltség
látja el.
Dunaharaszti Kirendeltség
Ügyfélfogadás:
Cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
Telefonszám: 06-40/918-025/236 mellék
e-mail cím: dunaharaszti@magyarkemeny.hu

Hétfő
Szerda
Péntek

Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

12.00 – 16.00 óráig
8.00 – 16.00 óráig
8.00 – 11.00 óráig

2013 Decemberi újszülöttek:
Bera Tamás 		
2013.12.01
Ledó Anna
2013.12.06
Hegyesi Dominik
2013.12.07
Szabó Győző
2013.12.27
Rathod Arián
2013.12.01
Pehl Márton
2013.12.04
Hamza Áron Máté
2013.12.05
Puchele Nóra
2013.12.17
Jánossy Ákos 		
2013.12.02
Cselenyák Kristóf
2013.12.17
Merk Adél 		
2013.12.16
Lobont Dominik Adrián 2013.12.19
Wágner Dániel
2013.12.29
Müller Luca Bíborka
2013.12.31
Jakab Ábrahám Dávid 2013.12.19
Barna Gertrúd Anna
2013.12.01
Vágó Adrienn
2013.12.03
Valentin Ágoston
2013.12.19
Szilágyi Leila 		
2013.12.01
Gyenge Nóra 		
2013.12.18
Novemberi listából kimaradt:
Lukács Botond

2013.11.04

2013. December hónapban
elhunytak neve és életkora:
Árva Lajos 		
Baranyi Jenő 		
Borosjenői Tibor
Dörögdi Lászlóné
Fejes Ernőné
Gárgyián Ilona 		
Jánszki Jánosné 		
Juhász József 		
Király János
Kiss István 		
Kozma Antalné 		
Lantos István 		
Magyar Jánosné 		
Nagy Miklósné 		
Szigetvári Attiláné
Takács Gyuláné 		
Tisza Béláné 		
Valkovszki János

élt 78 évet
élt 87 évet
élt 58 évet
élt 88 évet
élt 87 évet
élt 78 évet
élt 88 évet
élt 65 évet
élt 74 évet
élt 66 évet
élt 81 évet
élt 82 évet
élt 82 évet
élt 85 évet
élt 64 évet
élt 74 évet
élt 73 évet
élt 72 évet
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Civilek és Sport
Évzáró a Dunán
A DMTK Evezős Szakosztálya
december 31-én tartotta utolsó –
évzáró- rendezvényét.
10 órától gyülekeztünk
a csónakháznál, - ki süteménnyel,
ki pezsgővel, - hogy búcsúztassuk a
2013-as évet. Jó hangulatú beszélgetéssel, idéztük fel az elmúlt év legemlékezetesebb eseményeit. Mikor mindenki megérkezett, vízre kerültek a
csónakok és a kellemes időben egy
órát eveztünk a szokásos útvonalainkon. Megérkezés után durrantak a
pezsgők. Mindenki
a mielőbbi viszontlátás reményében
kívánt Boldog Új Évet!
Czompa Gyula
szakosztályvezető

Pihenő evezés közben

„Öreg vizimedvékre” figyelnek a fiatalok

Luca napi forgatag
Sok-sok kisgyerek élvezte idén is a
Luca napi kézműves foglalkozást és
játszóházat a művelődési házban.
A Nőegylet, az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete, a Kakaóklub, a
Környezetbarátok, a Foltvarázslók, a Festőkör tagjai gondos
előkészületekkel, nagy örömmel várták a gyereksereget ezen a napon
közös karácsonyi alkotások készítésére. A siker nem maradt el, hiszen
több mint 200 kisgyerek élvezte
boldogan a közös együttlétet, a
kézműves alkotások készítését, az
arcfestő kreatív alkotásait, és a lufi bohóc előtt is végeláthatatlan sorokban
várták a meglepően érdekes hajtogatott lufi csodákat. Virágok, galambok, kardok és szívek a szivárvány
minden színében - ezek készültek pillanatok alatt a gyerekek tágra nyílt

szeme előtt. De varrtak, ragasztottak
karácsonyi díszeket készítettek, téli
tájképeket festettek a helyi alkotókkal. Nagy sikere volt az elkészített
mézeskalács sütiknek is. Hazafelé
menet mindkét kezük tele volt díszekkel, sütikkel, maguk alkotta képekkel.
Estére mindenki elfáradt, de elégedetten és a lelkükben örömmel nyugtázták, hogy milyen jól sikerült ez a
délután. Köszönet a résztvevőknek az
önzetlen segítségért, a sok munkáért.
Az egyesületi tagok mellett felnőtt
és diák önkéntesek is segítették a
játszóházi munkát. 2014-ben találkozunk újra. Már húsvétkor ismételten
ilyen klassz kézműves játszóházzal
várja a gyerekeket és felnőtteket az
Alkotók Dunaharaszti Egyesülete és a
József Attila Művelődési Ház.
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Sült oldalas babpörkölttel

1,5-2 kg oldalas,
150 gramm vöröshagyma,
8-10 gerezd fokhagyma,
40 gramm sertészsír,
köménymag, só.
A babpörkölthöz:
300 gramm szárazbab,
60 gramm sertészsír,
250 gramm vöröshagyma,
1 gerezd fokhagyma,
só,
1 paprika,

Az oldalast szép 8-10cm x 6-7 cm darabokra vágjuk. A húsokat besózom
és egy nagyobb lábasba tesszük, fél
liter vizet és egy jó fakanálnyi zsírt
tesszünk alá, majd hozzátesszük a
félbevágott hagymákat és a tisztított
fokhagyma gerezdeket. Először fedő
alatt, majd kb fél óra után még kb 40
percig fedő nélkül kis lángon sütjük.
Közben elkészítjük a babpörköltet, a
beáztatott babot sós vízben puhára
főzzük. Az apróra vágott hagymát
üvegesre pirítjuk, belekeverjük a
fűszerpaprikát, kevés vízzel felöntjük,
hozzáadjuk a kis kockákra vágott
paprikát, a zúzott fokhagymát és
sót. Addig főzzük, míg a hagyma
megpuhul. Utána hozzáadom a főtt
babot, összeforraljuk.

Pure

HARASZTI
Baráti üdvöztlettel, 2014. január

Közösség

Kép-másképp
Nézem a hetvenes évek elején, vagy inkább a hatvanas évek végén készült erősen sárguló fotót. Tizenéves fiatalok állnak rajta
kötött mambó sapkában, sálban, kesztyűben, lábukon korcsolya,
kezükben hoki-ütő, kipirult arccal mosolyognak a Hókony tükör
jegén. A kép idilli,a szikrázó napsütésben zúzmara csipkék tagolják finoman a háttérben húzódó nádas darabjait,szinte hallom a
korcsolyák jellegzetes hangját, ahogy a jeget karcolják és a kacagó
vidám hangokat ahogy szétrobbannak a hideg levegőben. Akkoriban a telek ebben a hangulatban teltek, a tél hideg volt, a nyár
meleg. De még mielőtt azt hinnék, hogy az időjárás ma divatos és
közkedvelt elemzésébe fognék, vagy valami retro hangulatú, bezzeg
régen micsoda közösségek voltak és hogy kell egy csapat ma is,
mint ahogy régen a Minariknak volt, vagy nosztalgiáznék eltűnt
értékek után, mert a helyzet felkínálja ezt a lehetőséget is, mégsem
ezt teszem. Azért nem, mert közben a facebook-on rábukkantam
egy másik felvételre. A történet szinte ugyanez. Kamaszok egy
fedett jégcsarnokban korcsolyával a lábukon, sállal a nyakukban,
vidáman fekszenek a műjégen, öten egy kupacban, játszák a kicsi a
rakás, nagyobbat kíván játékot s közben kézzel, lábbal integetnek.
Kattanak a mobilok, és egy perc múlva már a világhálón mindenki
tudhat az ő jókedvükről, örömükről. Az első képnek a hangulatát,
érzéseit pontosan ismerem, de felfedezem a másodikon is ugyanezt… Nem változott semmi, csak a körülmények. A gyermeki öröm,
az egymás felé irányuló pillantások, gesztusok melyek megkövültek
ötven éve az exponálás pillanatában és néhány napja digitálisan is,
azok ugyanolyanok maradtak. Azt mondjuk mégis, más a világ,
persze folytonos mozgásban van, de valahol a gyermeki lélekben
van valami állandó, és ezt a két képet nézve ez az állandóság nagyon megnyugtató, s ha így nézzük, megtaláljuk az állandóságot
a változásban. Ezekből a gyermeki örömökből őszinte egymás felé
fordulásokból kiindulva, már a jelen sem olyan idegen.
Lehel

Hogyan van ez? „Az állatoknál egymással versengő egyedek csoportjait látjuk,
egyedül az ember képes arra, hogy valódi
közösséget hozzon létre. Az ember felismeri
a csoport érdekét, és ha szükséges még
életét is képes feláldozni a közösségért.
Bármilyen furcsán hangzik, az ember
agressziós szintje igen alacsony.
Ha a családban elegendő gyakorisággal
vannak közös akciók, kialakultak a közös
hiedelmek, és működik a közös
konstrukció, akkor megjelenik a hűség
tulajdonsága a családtagokban. Ez
pontosan kielégíti a közösség definícióját:
aki hűséges, az hajlandó a saját érdekeit a
család érdekei mögé sorolni.”
(Csányi Vilmos)
Hogyan van ez? Akkor mi itt Harasztin,
egy nagy család vagyunk?
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