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„Ahány nyelvet beszélsz, annyi 
életet élsz.” A mai világban már 
nem különleges képesség, hanem 
szinte kötelező kívánalom, hogy va-
laki legalább egy idegen nyelven be-
széljen. Szerencsére ma már ki sem 
kell tennünk a lábunkat Dunaha-
rasztiról, hogy a nyelviskolák nyúj-
totta segítséget igénybe vehessük. 
Aki nem szeretne napi akár több órát 
utazni azért, hogy egy-egy foglalko-
záson részt vegyen, annak itt hely-
ben is kiváló lehetőséget nyújtanak a 
haraszti nyelvstúdiók. Tanfolyamok, 
hírlevelek, kiváló helyszín – minden, 
ami egy sikeres nyelvvizsgához kell!

Van egy iskola a városunkban, 
ahol a diákok nem matekot vagy tör-
ténelmet tanulnak, nincs külön épü-
lete, s még csak témazáró dolgoza-
tokat sem kell írni az órákon. Naná, 
hogy a Dunaharaszti Zeneiskoláról 
van szó! Első hallásra talán távolinak 
tűnhet a komolyzene világa, de az 
intézmény falain belül nem csupán 
klasszikus zenével találkozhatunk. 
Megismerkedhetünk itt a népzene, s 

akár még a könnyű zene világával is. 
Ha mindezt megfűszerezzük még pár 
koncerttel és izgalmas versennyel, 
eredményül az egyik legkiválóbb sza-
badidős tevékenységet kapjuk, ezt 
bizton állíthatom.

Itt egy igazán jó kiállítási meg-
hívó, főként fiúk részére. Most persze 
arra gondoltok, hogy mégis milyen 
kiállítás lehet az, ami számotokra ér-
dekes lehet. Megmondom: fotó. Még-
pedig hajózásról és autósportról! Így 
már egészen más a helyzet, ugye? 
November 7-én a Laffert Kúriában 
nyílik meg a dunaharaszti fotós, Sza-
dai Roland kiállítása. Az izgalmas 
témaválasztás mellett maga a meg-
nyitó is különlegesnek ígérkezik, hisz 
maga a művész fogja a vendégeket 
gitármuzsikával köszönteni. 

Hajók, autók, gitár. Kell ennél 
több?
Kirándulni jó. Nem, kirándulni egy-
szerűen szuper, főleg ha azt a Duna-
haraszti Ifjúsági Egyesület szervezi. 
November 22-én Egerbe, Demjénre 
és Egerszalókra látogat az egyesület, 
de a decemberi hónapot sem hagy-
ják program nélkül. December 14-én 
Bécsbe látogatnak, s az édesszájú-
ak legnagyobb örömére végigjárják 
a bécsi csokigyárat is. Persze, nem 
maradhat el a városnézés és az ad-

venti vásár meglátogatása sem. Vár-
nak mindenkit szeretettel, egyesületi 
tagot és nem tagot is, úgyhogy már 
csak jelentkezni kell. 

Ti mennyit tudok a dunaha-
raszti Városi Könyvtárról? Be-
vallom, én sokáig nem sok ismerettel 
rendelkeztem, s talán nem is érde-
kelt túlzottan. Hiba volt. Igen, tu-
dom, van benne rengeteg könyv. Ez 
tény. De tudtátok-e, s itt főként az 
egyetemisták figyelmét szeretném 
felhívni, hogy a professzorok által 
feladott, könyvesboltban beszerez-
hetetlen kötelező könyvek szinte bár-
melyikét megtalálhatjuk a haraszti 
könyvtárban? Aztán ott van a han-
goskönyvek, hangosregények széles 
gyűjteménye, a számos szakmai fo-
lyóirat helyben olvasható példányai, 
s nem utolsó sorban a különböző 
programok és előadások. Higgyétek 
el, megéri betérni városunk könyvtá-
rába, mert a sok-sok könyv mellett 
számos más élmény is vár ránk.  

Hommer Anna

Talán egy hónappal ezelőtt keresett meg egy egy ifjú hölgy, azzal a kéréssel, 
hogy szeretne a Dunaharaszti Híreknél "gyakornokoskodni". Beszélgetés 
közben kiderült, az itt élő fiatalok számára, magától értetődő, hogy Haraszti 
jó hely. Szeretni való. Jó itt élni. Az is kiderült, hogy mindezek mellett, 
sokan, sokmindenről nem is tudnak, ami itt, minálunk van, működik. Eb-
ben, a most induló új rovatban nekik, a Haraszti fiataloknak szeretnénk 
teret engedni. Szeretnénk, ha Ők, akik jól érezik itt magukat, bemutatnák 
a saját korosztályuknak mindazt, ami számukra érdekes, újdonság, vonzó, 
vagy éppen valami, amire pont nekik, fiataloknak lenne igényük.
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Haraszti :)

KÖSZÖNJÜK ÖNNEK, hogy október 12-én, képviselőinknek 
bizalmat szavazott, az elkövetkező öt évre!

Lokálpatrióták Dunaharaszti Egyesülete
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Laffert programok

Ismét nagy sikert aratott az Oktowoi-
ce énekegyüttes vendégszereplése. A 
humort sem nélkülöző acapella fel-
dolgozások, a fülbemászó ritmusos 
dallamok hamar meghódították a kö-
zönséget. A kétrészes koncert második 
felében a Nordic Blue jazz repertoárja 
is igazi skandináv hangulattal ajándé-
kozta meg a kúria vendégeit. És hogy 
nem csak a közönség érezte jól magát 
ezen az estén, arról árulkodik a kép.

Különös időszakon vagyunk túl. 
Megtörténtek az önkormányzati 
választások, a hosszú hétvégén fel-
kerekedett a fél ország egy kis ki-
kapcsolódásra. Mégis a legnagyobb 
„tömegmozgást” a szokásos halottak 
napi temetőjárás jelentette. Vallás-
tól, hittől, világnézettől függetlenül 
szinte az egész országot megmozgat-
ja ez az egy-két nap. Éven át, szinte 
tabu a halál, de ha eljön ez emléke-
zés ideje, akkor szinte kényszeresen 
igyekszünk a kegyeleti szokásoknak 
megfelelni. Bizonyára jól van ez így, 
mert nincs család, akiket elkerült 
volna a halál. Nem véletlenül ol-
vassuk az ószövetségi Szentírásban, 
hogy „Megvan az ideje a születés-
nek, és megvan az ideje a meghalás-
nak… Megvan az ideje a sírásnak, és 
megvan az ideje a nevetésnek. Meg-
van az ideje a gyásznak, és megvan 
az ideje a táncnak…” (Prédikátor 
könyve 3,2-4) Minden halál, minden 
halálfélelem, minden gyász elsősor-
ban az ittmaradókról, az élőkről, a 
veszteséget elszenvedőkről szól. Egy 
közeli szerettünk elvesztése, iszonyú 
fájdalmat tud okozni. Lassan gyó-
gyul ez a seb, nem véletlenül mond-
ták a régiek, hogy kell a gyászév. A 
temetőjárás lehet, hogy sebeket tép 
fel, lehet, hogy töprengésre, elcsen-
desedésre, talán imádságra késztet. 
A mi kultúránkban, akár tisztában 
vagyunk vele, akár nem, az ősi 
keresztény szimbólumokkal ünne-
pelünk. A  gyertya, vagy mécses a 
Világ Világossága Krisztusra emlé-
keztet, hogy legyen fény az életünk, 
gyászunk sötétjében. A koszorú, az 
ókorban a győzelmet szimbolizálta: 
Krisztus győz a halál fölött. A vá-
gott virág is róla és rólunk beszél. 
Akármilyen szép is a vágott virág, 
magában hordozza az elmúlást. Kí-
vánok minden megsebzett szívűnek 
vigasztalást, reményt, hitet, meggyő-
ződése szerint!

Varsányi Ferenc

A csend percei

Már hagyománnyá vált intézmé-
nyünkben tavasszal és ősszel a családi 
délután, melyet ismét a Nádor La-
kóparkért Egyesület szervezésében ren-
deztünk meg, „Állati jó nap”, címmel. 
A programban kézműves foglalkozás, 
természetfotó kiállítás, ismeretterjesz-
tő előadással egybekötött állatbemu-
tató és Xantus Barbara szakkörének 
színházi bemutatója szórakoztatta az 
érdeklődő kicsiket és nagyokat.  A ter-
mészetfotók november 5-ig láthatóak a 
földszinti szalonokban.

November 7. Szadai Roland fotóki-
állítása: Mindig nagy öröm, ha helyi 
alkotó mutatja be munkáit a Laffert 
Kúriában. Ezúttal egy fiatal, tehetsé-
ges fotós kiállításának megnyitójára 
hívjuk a fotókedvelőket. Szadai Ro-
land, aki kisiskolásként már volt díja-
zottja helyi fotópályázatnak, ma már 

hivatásszerűen űzi mesterségét. Sokol-
dalúságát mutatja, hogy a rendezvé-
nyen gitármuzsikával köszönti majd a 
megjelenteket, és a filmezés területén 
szerzett tudását is megvillantja a kö-
zönség előtt. (S)portré című kiállítása 
a fotószeretők mellett az autó-motor-
sport és a hajózás kedvelőinek nyújt 
elsősorban élményt, de néhány lírai 
felvétel is bemutatásra kerül. A kiállí-
tást egykori mentora, a városunkban 
népszerű fotóművész, Teszár Ákos 
nyitja meg.

Borzák Tibor újságíró huszonöt évvel ezelőtt részt vett a barguzi-
ni expedíción, melynek a mai napig el nem ismert eredménye Pe-
tőfi hamvainak megtalálása. Nemrég jelent meg erről szóló köny-
ve, melyet egy előadás keretében mutat be a szerző. Az előadást 
rövid filmvetítés is követi. Hogy miről is lesz szó? Erről kérdeztük 
a Kecskeméten élő Borzák Tibort, a Szabad Föld munkatársát:
– Negyedszázada sok vihart kavart a barguzini expedíció. Mitől 
vált ismét időszerűvé a kérdés?
– Idén tavasszal három évnyi munka után letettem az asztalra a 
P. S. című könyvemet. Senkit nem akarok meggyőzni, hogy a bur-
ját városkában költőnk csontvázát találtuk meg, a véleményalko-
tást az olvasóra bízom. Nem számítottam arra, hogy a leírtak for-
dulatot hoznak a Petőfi-ügyben, bár titkon reménykedtem benne. 
Nagy a hallgatás, még újságíró barátaim sem „mertek” róla írni. 
Némi vigasz, hogy külföldön már két díjat is kapott érte a ter-
vezője. Ami pedig a tartalmát illeti: a barguzini história addig 
időszerű lesz, amíg a DNS-vizsgálatok el nem készülnek. És ami 
utána következik, az sok kérdést fog felvetni, ha az eredmények 
bennünket igazolnak...
– Mit hallunk az előadáson? Vannak-e újabb információk, lehull-e 
a lepel néhány titokról?

– Szeretném felsorakoztatni azokat a tényeket, melyek Petőfi szi-
bériai száműzetését támasztják alá és sokan nem is hallottak ró-
luk. Krimibe illő történeteket mesélek a csontváz hányattatásáról 
és megpróbálok választ adni arra, kik, miért és hogyan próbálták 
ellehetetleníteni az ügyet. Mindig kerülnek elő újabb és újabb 
közvetett bizonyítékok, főleg a magyar honvédek elhurcolásával 
kapcsolatban, ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Fölöt-
tébb érdekesek a témáról készült dokumentumfilmben tíz évvel 
az ásatás után elhangzó orosz szakértői vélekedések, van köztük 
olyan is, ami tényleg fellebbenti a fátylat bizonyos titkokról. Jó 
lenne, ha sokan kíváncsiak lennének az előadásra – ígérem, nem 
fogják megbánni!
Az előadás után a dedikált könyv – melynek tervező grafikusa 
Borzák Márton, Berlinben a Red Dot Díj nemzetközi elismerés-
ben részesült – megvásárolható a helyszínen.

Gáll Sándor

November 16. Koncert gyermekek-
nek: Ezúttal a 11 órakor kezdődő 
matiné előadáson elsősorban a ki-
sebbeknek, de nem csak nekik mu-
zsikál a Magyar Virtuózok Kama-
razenekar. A program Saint-Saëns: 
Állatok farsangja című műve lesz. 
Az előadás érdekessége, hogy a hét 
tagú zenekar mellett egyszerre két 
zongora is megszólal majd. Vár-
juk az érdeklődőket, gyerekeket és 
felnőtteket egyaránt! A Vasárnapi 
muzsika bérlet érvényes az előadás-
ra, sőt egy ingyen jegy is jár hozzá 
gyermekeknek, 12 éves korig.
November 20. Irodalmi est: Talán 
nem árulunk el titkot, de Pesten, 
művészeti körökben azt suttogják, 
hogy Tornai József a Nemzet Mű-
vésze elismerésben részesül. Ez al-
kalommal irodalmi esten köszöntjük 
a nyolcvanhét éves költőt, Duna-
haraszti díszpolgárát, akivel Papp 
János színművész beszélget, és leg-
újabb, „Hirdetve törvényt” című 
könyvéből olvas fel verseket.

November 14-én Petőfi Szibériából

Harasztin

Október 23.
A Hősök terén koszorúzással emlé-
keztünk 1956 hőseire, majd a József 
Attila Művelődési Házban ünnepi 
beszédet mondott Pánczél Károly 
országgyűlési képviselő. A műsor-
ban a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola tanulói és Velezdy Imre mű-
ködtek közre.
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Dunaharaszti 
Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
2014. október 20-i 
alakuló ülése

Dr. Szalay László megválasztott polgár-
mester köszöntötte az alakuló ülésen a 
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal veze-
tőjét Dr. Bekk Máriát, a megválasztott 
képviselőket, Pethő Zoltán jegyzőt, a 
Helyi Választási Bizottság elnökét, tag-
jait.
Ezt követően Fodor Árpádné, a Helyi 
Választási Bizottság elnöke köszöntötte 
a megválasztott képviselőket és polgár-
mestert. 
Tájékoztatást adott arról, hogy Duna-
haraszti városban a 2014. október 12-én 
megtartott helyi önkormányzati válasz-
tások rendben lezajlottak. 
Az önkormányzati választást követően a 
törvényes határidőn belül a Helyi Vá-
lasztási Bizottság átadta a megbízóleve-
leket a polgármesternek, a  megválasz-
tott helyi önkormányzati képviselőknek, 
a listákról mandátumot szerzett kép-
viselőknek,  valamint a német, bolgár 
és roma  nemzetiségi önkormányzatok 
képviselőinek.
Megköszönte a Helyi Választási Iroda és 
vezetője, Pethő Zoltán jegyző munkáját, 
valamint a választásban részt vevő több 
mint 160 főnek a korrekt és precíz mun-
kát. Felkérte a képviselőket az eskütétel-
re az alábbiak szerint: 
1. választókerület: Knapp Tibor
2. választókerület: Karl József
3. választókerület: Lehel Endre

4. választókerület: Hajdu Zsolt
5. választókerület: Dr. Bereczki Sándor 
Péter
6. választókerület: Drscsákné Kerekes 
Gabriella
7. választókerület: Horváth Jenő
8. választókerület: Fényes István

valamint a  jelölő szervezetek által ál-
lított kompenzációs listáról bekerült 
képviselőket: Gerber Ferencet,  Kücsön 
Sándort és Pékó Zoltánt. 

A képviselők eskütétele után Dr. Szalay 
László polgármester eskütétele követke-
zett. 

Dr. Szalay László polgármester ismer-
tette a napirendi pontokat, melyek tár-
gyalásával a képviselők egyetértettek: 
Polgármester illetményének és költség-
térítésének meghatározása,
A Képviselő-testület Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának megalkotása. 
Polgármester illetményének és költség-
térítésének meghatározása
Dr. Szalay László polgármester el-
mondta, hogy bár a Magyarország He-
lyi Önkormányzatairól  szóló törvény a 
települések lélekszámától függően meg-
állapítja a polgármesterek illetményét a 
költségtérítését, erről a Képviselő-testü-
letnek döntenie kell.  

A Polgármester illetményét bruttó 
523.500.- forintban és 24.000.-forint 
nyelvpótlékban állapította meg a testü-
let, a  költségtérítését havi  illetményé-
nek 15%-ában, azaz 82.125.-forintban 
állapította  meg.
A Képviselő-testület Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló helyi rende-
let megalkotása.
Dr. Szalay László polgármester a rende-
let tárgyalása előtt felhívta  a képviselők 
figyelmét arra, hogy a megválasztásuktól 
számított 30 nap áll rendelkezésükre az 
esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi 
ok megszüntetésére, a vagyonnyilatko-
zat tételre, valamint arra, hogy kérel-
mezzék felvételüket az adózás rendjéről 
szóló törvényben meghatározott köztar-
tozásmentes adózói adatbázisba, majd 
a felvételükre irányuló kérelem benyúj-
tásának hónapját követő hónap utolsó 
napjáig igazolniuk kell a Képviselő-tes-
tületnél az adatbázisba való felvételük 
megtörténtét. Akinek köztartozása van, 
az nem lehet sem képviselő, sem pol-
gármester.
Természetesen a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói minden segítséget megadnak 
ezen ügyek intézésében. Az alpolgár-
mesterek, bizottsági elnökök és tagok 
nevéről és létszámáról a következő ülé-
sén, október 27-én döntött a testület, az 
SZMSZ hatályosulását követően.

A képviselő-testületi ülés fő napirendi 
pontja a Képviselő-testület Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló helyi 
rendelet módosítása.

A Képviselő-testület megszavazta a kép-
viselők, elnökök és tagok tiszteletdíját, 
majd megválasztotta az alpolgármeste-
reket és megállapította tiszteletdíjukat 
és költségtérítésüket. 

A képviselők havi tiszteletdíja: bruttó 
98.000.-Ft. A bizottsági tagok havi tisz-
teletdíja – több bizottsági tagság esetén 
is – bruttó 147.000.- Ft. A Képvise-
lő-testület állandó bizottságai nem kép-
viselő, teljes jogú tagjainak havi tiszte-
letdíja bruttó 49.000.- Ft.
Alpolgármesternek választották: Dr. 
Bereczki Sándor Péter, Karl József és 
Lehel Endre képviselőket.
Az Alpolgármesterek havi tiszteletdíja 
bruttó: 235.575.- Ft, költségtérítésük 
35.366.- Ft.

A Képviselő-testület Bizottságainak 
elnökét és tagjait titkos szavazással az 
alábbiak szerint választották meg: 

1. Oktatási, Művelődési és Sport Bizott-
ság
Elnöke: Hajdu Zsolt
Tagjai: Drscsákné Kerekes Gabriella, 
Gerber Ferenc, Horváth Jenő, Pékó 
Zotán

Külső tagok: Bucskó Mariann, Gáll 
Sándor, Kulcsár Ferenc, Pongrácz 
György
2. Pénzügyi Bizottság
Elnöke: Kücsön Sándor
Tagjai: Fényes István, Gerber  Ferenc, 
Hajdu Zsolt, Pékó Zoltán
Külső tagok: Bolla Gábor, Fehér Tamás 
Istvánné, Daróczi Pál 
3. Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnöke: Horváth Jenő
Tagjai: Gerber Ferenc
      Knapp Tibor 
Külső tagok: Heil Ádám, Leimetter 
Jánosné 

4. Városfejlesztési, Közbiztonsági és 
Környezetvédelmi Bizottság
Elnöke: Fényes István
Tagjai: Drscsákné Kerekes Gabriella 
        Horváth Jenő
        Knapp Tibor
        Kücsön Sándor  
Külső tagok: Ciml Jánosné, Mihályné 
Újszászi Judit

5. Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és 
Ellenőrző Eseti Bizottság
Elnöke: Kücsön Sándor
Tagjai: Hajdu Zsolt, Horváth Jenő, 
Fényes István

Jegyzőkönyv hitelesítőknek a Képvise-
lő-testület Gerber Ferenc és Horváth 
Jenő képviselőket választotta meg.

2. napirendi pont: Döntés közbeszerzési 
eljárás eredményéről
Az önkormányzat sikeresen pályázott 
lakossági szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyek beszerzésére.
„Adásvételi szerződés 16.000 db. 120 
literes műanyag hulladékgyűjtő edény 
beszerzésére vonatkozóan” tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárás nyerte-
sének a Képviselő-testület az UNISCHO 
Kft. jelölte meg, bruttó 119.684.000.- 
forint  összegben. A beruházás forrása 
112.395.000.- forint pályázati keret és 
7.289.800.-forint önkormányzati forrás.

Ezt követően Pékó Zoltán kért szót, és 
elmondta, hogy Andrásik Sándor bi-
zottsági külső tagként történő jelölésé-
ről korábban több egyeztetés történt. A 
délelőtt folyamán Pékó Zoltán jelezte, 
hogy a szavazásokhoz konstruktívan áll-
nak hozzá, bár azt az információt kapta, 
hogy a lokálpatrióta képviselők nem tá-
mogatják a jelöltet. Ezért Pékó Zoltán 
az ülésen bejelentette, hogy lemond a 
kompenzációs listán megszerzett man-
dátumáról, és azt átadja Andrásik Sán-
dornak (a mandátum betöltéséről hozott 
döntéséről a jelölő szervezetnek legké-
sőbb a lemondást követő 30. napon kell 
értesítenie a Helyi Választási Bizott-
ságot – a szerk.). Pékó Zoltán egyben 
megköszönte a választók bizalmát.

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-i ülése
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A hónap művésze:

Balogh József Zsolt festőművész
A művelődés háza és a Könyvtár

Kecskeméten születtem, jelenleg Izsákon élek. 
Szappanos István korrektúrája mellett kezdtem el 
rajzolni, majd a Tömörkény István Képzőművé-
szeti Szakközépiskola szobrász szakán tanultam. 
Később a kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium-
ban érettségiztem. 2009-ben végeztem az Szegedi 
Egyetem főiskolai rajztanári szakán, ahol három 
évben is helyezést értem el festészet kategóriában. 
Majd Budapesten 2009-ben az országos diákkö-
ri versenyen különdíjat kaptam szintén festészet 
kategóriában. 2011-ben Kecskeméten elnyertem a 
Bozsó János ösztöndíjat.
1992-től kezdve fordultam egyre inkább a festészet 
felé Szappanos István illetve Bruncsák András fes-
tőművészek vezetésével. A Hajósi Alkotó Tábor-
ban Matteo Massagrande korrigálásával dolgozom 
rendszeresen. Több alkotó tábor látogatója és 
állandó résztvevője (Hajós, Veránka, Izsák, Ága-
segyháza, Kecel, Bükkzsérc, Szügy, Tiszakécske, 
Bugac), az izsákinak egyik szervezője is vagyok.
Csoportos kiállításaim mellett egyéni tárlatokat is 
rendeztem Izsákon, Ágasegyházán, Kecskeméten, 
Kiskőrösön, Tabdiban, Komárnóban.
November hónap folyamán a dunaharaszti művé-
szetbarát közönségnek mutatom be alkotásaimat 
a Városi Könyvtár Mini Galériájában rendezett 
tárlaton.

Kedves Gyerekek!
Ismét eljön Dunaharasztira a Hóki-
rálynő Meseszínpad legújabb zenés 
mesejátékával, melyet ovisoknak és 
alsó tagozatos iskolásoknak aján-
lunk. 
Jegyeket elővételben is lehet vá-
sárolni a József Attila Művelődési 
Házban hétköznaponként 9 órától. 
Telefon: 06 24 531 070
Szeretettel várjuk a kicsiket szüleik-
kel, nagyszüleikkel!

Október 1-én gyönyörűen sütött 
a nap, amikor ismételten – mint 
minden évben – megtelt vendégek-
kel a Művelődési Ház nagyterme. 
Az idősek világnapját ünnepeltük - 
közel 400-an együtt - a polgármes-
ter úrral, az alpolgármesterekkel és 
a képviselő-testület néhány tagjá-
val. Mielőtt Tihanyi Tóth Csabáék 
az operettparádét elkezdték volna, 
köszöntők hangzottak el, melyben 
hosszú életet és jó egészséget kí-
vántunk valamennyi nyugdíjasnak. 
A képviselők kiosztották a jelen 
lévő 50 legidősebb résztvevőnek az 
ajándékcsomagokat, majd a műsor 
után felléptek a helyi műkedvelő 
csoportok is. Nagy sikert arattak a 
Rocky Nagyik, az Öregfiúk férfikó-
rus és a Napfény tánccsoport. 
Ismételten köszönetet kell mon-
dani a rendezvény támogatóinak, 
akik jelentős mértékben segítették 
a jelen lévők vendéglátását. Köszö-
net érte Ruff István pékmesternek, 
családjának és munkatársainak, 
Kaltenecker József hentesmes-
ternek, valamint az idén Rötzer 

György és családjának a kedvez-
ményes áru üdítőkért!
Fajta József zenész az est folya-
mán jó hangulatú zenét szolgálta-
tott a táncokat kedvelőknek, majd 
sötétedéskor mindenki sok-sok 
élménnyel és boldogan tért haza 
- remélve, hogy jövőre ismét eljö-
het egy jó hangulatú idősek napja 
rendezvényre.

Előzetes a József Attila Műve-
lődési Ház programjaiból

2014. november 28. 18 óra 
IV. Dunaharaszti festőverseny ki-
állítás-megnyitója, eredményhirde-
tés és díjkiosztás. 
2014. december 13. 14 óra 
Luca napi kézműves játszóházba 
várjuk ismét a gyerekeket számta-
lan jó programmal, ötlettel, lufibo-
hóccal és arcfestővel!
Részletes programjainkról tájéko-
zódhatnak honlapunkon és face-
book oldalunkon! www.dhmuvhaz.
hu 
facebook.com/dhmuvhaz.hu

Előzetes a Városi 
Könyvtár 
programjaiból

2014. november 13. 10 
óra Dühöngő – Kisgyer-
mekek beszoktatása a könyv-
tárba.
Ismét eljön Gondos Brigi 
énekkel és játékkal. 
 
2014. november 13. 16 
óra Játékdélután – kéz-
műves foglalkozás gyerekek-
nek újrahasznosított anya-
gokból és termésekből.
2014. december 4. 18 óra 
Hősök és istenek az égen. Mi-
tológiai történetek a csillag-
képekben és a bolygókban. 
– Olach Zoltán dr. új előadás-
sorozata.
2014. december 11. 18 
óra Versszínház - Turek 
Miklós színművész költői estje 
a Radnóti Emlékév jegyében.

A zöld szemüveg
Befejeződött a Magyar Nép-
mese Napja alkalmából meg-
hirdetett könyvtári meseíró 
verseny. Kertész Edina mesé-
jére sajnos az idén kevesebb 
pályamunka érkezett, mint 
az eddigi években. A szakmai 
zsűri: Fodor Árpádné elnök, 
Kertész Edina meseíró vala-
mint Baldauf Mirtill tanárnő 

hosszas mérlegelés után a kö-
vetkező pályázókat díjazta:
7-10 éves korcsoportban első 
helyezést nyert el Sinkó Jan-
ka, második lett Mérész Cin-
tia. A 11-14 éves korcsoport-
ban az első helyezést Herbély 
Brigitta nyerte el, második 
lett Török Petra, harmadik 
díjat megosztva kapta Kreisz 
Dorka és Török Lilla. Külön-
díjban részesültek a nagyobb 
korcsoportból Kenéz Antónia 
és Erdődi Csenge Diána. A 
fődíjat, Gyárfás Vivien ba-
goly című festményét a zsűri 
egyöntetű véleménye alapján 
Sinkó Janka nyerte el. A nyer-
tesek a Városi Könyvtár és a 
Dunaharaszti Környezetbará-
tok Egyesületének szép köny-
vajándékait kapták, melyeket 
Tóth Marianna, a Könyvtár 
igazgató-helyettese és Drs-
csákné Kerekes Gabriella, az 
egyesület elnöke adott át. 
Gratulálunk a díjazottaknak! 
Sok sikert kívánunk mindnyá-
juknak, bízva abban, hogy to-
vábbra is kitartanak a mese-
írás szép mestersége mellett, 
hogy örömet szerezhessenek 
felnőtteknek, gyerekeknek 
egyaránt.
A fődíjat nyert pályaművet 
elolvashatják honlapunkon.
www.dhbiblio.hu 
facebook.com/dhbiblio
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Tisztelt Ügyfeleink!  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. május 1-jén a 
törvény erejénél fogva megszűnt a mező- és er-
dőgazdasági földekre, nem közeli hozzátartozók 
között, szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, 
továbbá használat joga (a továbbiakban együtt: 
haszonélvezeti jog). 
A földhivatalnak legkésőbb 2015. július 31-ig tö-
rölnie kell az ingatlan-nyilvántartásból valameny-
nyi, a fenti előírás hatálya alá tartozó haszonélve-
zeti jogot.
A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hoz-
zátartozók között alapított haszonélvezeti jogra, 
ezért a törvény alapján a bejegyzett haszonélveze-
ti jogosultnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy 
a közte és haszonélvezetet engedő személy (tulaj-
donos, volt tulajdonos) között a szerződéskötés 
időpontjában a közeli hozzátartozói jogviszony 
fennállt-e, vagy sem.
2014 októberében az érintettek értesítésre kerül-
nek nyilatkozattételi kötelezettségükről. A nyi-
latkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 15 
napon belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig 
lehet megtenni. Ezt követően a nyilatkozattételt 
elmulasztók haszonélvezeti joga törlésre fog kerül-
ni. Az eljárás díjmentes.
Kérjük Önöket, hogy a megküldött formanyom-
tatványokat kitöltve, a hozzátartozói viszonyt 
igazoló eredeti okiratokkal együtt / egyenesági ro-
konok és testvérek esetén születési anyakönyvi ki-
vonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi 
kivonat, más közeli hozzátartozói viszony esetén 
gyámhivatali határozat/ ügyfélfogadási időben 
nyújtsák be lehetőleg személyesen, vagy küldjék 
meg postai úton a felhívást kiadó földhivatalhoz. 
Az eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivata-
li határozat személyes benyújtás esetén azonnal, 
postai előterjesztés esetén az eljárás lezárultát kö-
vetően minden esetben visszajuttatásra fog kerül-
ni a nyilatkozatot tevő részére.                      
  

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

FÖLDHIVATALI 

KÖZLEMÉNY

GYERE – Gyermekek Egészsége Program A római katolikus 
egyházközségek 

programjai

Részletes információ az egyházközségek honlapján: www. plebi.hu, illetve a 

gintnero@gmail.com, luxchristi@flynet.hu címeken. 

Telefonszámok: plébánia 06-24-518-990

Láng András plébános atya 06-30-441-2171. 

Fogadóóra a Főplébánián minden szerdán 16 órától 18 óráig.

Egyedülálló program indul Dunaha-
rasztiban a gyermekelhízás megelőzé-
séért.
Magyarországon elsőként Dunaharasz-
tiban indul el a három évre szóló, gyer-
mekkori elhízás megelőzését célul ki-
tűző projekt, a GYERE – Gyermekek 
Egészsége Program a Magyar Dieteti-
kusok Országos Szövetségének szakmai 
vezetésével, a világ legnagyobb, az el-
hízás megelőzését szolgáló hálózata, az 
EPODE itthoni programja keretében.

Miről szól a program?
A világ legnagyobb, az elhízás meg-
előzését szolgáló hálózata az EPODE, 
amely 2004-ben Franciaországban 
kezdte meg működését, egy, a gyerek-
kori elhízást Európa-szerte megelőző 
átfogó projekt elindítását jelentette 
be idén. Az OPEN programban 11, a 
gyermekelhízás ellen fellépő közösségi 
kezdeményezés kap személyre szabott 
támogatást. A projekttel közel 4 000 
000 európait szándékoznak elérni, köz-
tük 1 000 000 gyermeket és serdülő 
korút. A projekt létfontosságú, hiszen 
Európában jelenleg minden harmadik 
11 éves gyermek túlsúlyos vagy elhí-
zott.
Ebben a programban a Magyar Diete-
tikusok Országos Szövetségének szak-
mai vezetésével Magyarország is részt 
vesz és elsőként Dunaharasztiban a 
Coca-Cola Alapítvány támogatásával 
hívja életre a három évre szóló, gyer-
mekkori elhízás megelőzését célul ki-
tűző GYERE – Gyermekek Egészsége 
Programot.

Mi történik Dunaharasztiban és 
hogyan?
Kubányi Jolán elnök nagy örömmel 
számolt be a sajtónak a kezdeménye-
zésről .
„Programunk első és legfontosabb cél-
ja, hogy a helyi közösségeket és a kö-
zösség tagjait hozzásegítsük az aktív 
és egészséges életmód kialakításához és 

annak hosszú távú fenntartásához, ez-
zel csökkentve a gyermekkori elhízást” 
– avat be a GYERE Programot veze-
tő Kubányi Jolán, a Magyar Dieteti-
kusok Országos Szövetségének elnöke. 
„Kollégáink elsőként felmérik, hogy 
Dunaharaszti városában a testtömeg 
és a testmagasság ismeretében milyen 
mértékű túlsúly, illetve elhízás jellemző 
a gyermekek bizonyos korcsoportjára. 
Ezt követően negyedévente szakembe-
rek segítségével körbejárunk egy-egy 
az egészséges táplálkozással kapcsola-
tos témát, remélve, hogy a város lakóit 
is aktívan bevonhatjuk programunkba, 
hogy a mindennapokban a piactól a 
családi vacsoráig az egészséges életmód 
hathassa át cselekedeteiket.” 
Dr. Szalay László, Dunaharaszti pol-
gármestere a sajtótájékoztatón kiemel-
te: az összefogásnak nagy szerepe van a 
gyermekelhízás megelőzésében.
A GYERE Program a Magyar Dieteti-
kusok Országos Szövetségének vezeté-
sével az alábbi partnerek összefogásá-
val valósul meg: az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Egészségügyért Felelős 
Államtitkárság, Dunaharaszti Város 
Önkormányzata, a Semmelweis Egye-
tem Egészségtudományi Kara és az 
Országos Gyermekegészségügyi Intézet 
összefogása és szakmai együttműködé-
se által valósul meg.
Fontos, hogy helyi szinten tegyünk a 
gyermekek egészségéért.
Kubányi Jolán és Dr. Csányi Péter a 

budapesti sajtótájékoztatón a Duna-
harasztiban élő gyermekeknek készült 
szóróanyagokról is beszélgettek. 
„A gyermekelhízás kérdése itthon is 
égető, hiszen az elmúlt húsz évben 
minden korcsoportban megháromszo-
rozódott az elhízott gyermekek száma 
Magyarországon. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy ne csupán országos, ha-
nem helyi szinten, közösségként, te-
hessünk azért, hogy a felnövekvő ge-
neráció egészséges legyen, megfelelően 
étkezzen, sokat mozogjon. Ebben mind 
az országos, mind a helyi szakemberek 
szakmai segítséget nyújtanak” – üd-
vözölte a kezdeményezést dr. Csányi 
Péter, az EMMI Egészségügyért Fe-
lelős Államtitkárság Népegészségügyi 
Főosztály főosztályvezetője. „Ezzel 
egyúttal sokat tehetünk a cukorbeteg-
ség és a szív és érrendszeri betegségek 
megelőzéséért és a daganatos beteg-
ségek kockázatának csökkentéséért” – 
tette hozzá. 

Bejelentés Dunaharasztiban

A GYERE Program indulását 
Dunaharasztiban a Laffert Kúriá-
ban jelentette be Dr. Szalay Lász-
ló polgármester és Kubányi Jolán, 
a Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetségének elnöke. Budapes-
ten pedig Dr. Csányi Péterrel, 
az EMMI Egészségügyért Felelős 
Államtitkárság Népegészségügyi 
Főosztály főosztályvezetőjével 
sajtótájékoztatón ismertették a 
gyermekelhízás megelőzéséről 
szóló programot. Bővebb infor-
mációt a GYERE Program Fa-
cebook oldalán kaphatnak az ér-
deklődők: https://www.facebook.
com/pages/GYERE-Program 
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FELHÍVÁS  INGYENES  PROSZTATASZŰRÉSRERENDŐRSÉGI HÍREK

A korábbi, sikeres vizsgálatokhoz ha-
sonlóan 2014. november hónapban is 
ingyenes prosztataszűrésekre kerül sor 
Dunaharasztin.
A szűrővizsgálatokat Dr. Török Péter uroló-
gus főorvos tartja, az önkormányzat támo-
gatásával, a Damjanich u. 23. sz. alatti ren-
delőben, 2014. november 4-én és 2014. 
november 11-én, keddi napokon, 17 
órától. 
Emlékeztetőül: a korábbi szűrések alkalmával 

10% volt azok aránya a megjelentek közül, 
akiknél elváltozás derült ki, ez is igazolja a 
szűrések jelentőségét, szükségességét. 
Kérjük tehát városunk férfilakosságát, külö-
nösen az 50 év feletti korosztályokba tarto-
zókat, saját egészségük érdekében egy évben 
egyszer feltétlenül vegyenek részt a szűrővizs-
gálaton! Az idejében felfedezett prosztatarák 
gyógyítható!                              

Dr. Bereczki Péter
egészségügyért felelős alpolgármester

Egy asztallal bántalmazta a sértet-
tet
A szigetszentmiklósi rendőrök vádemelési 
javaslattal befejezték a nyomozást.
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott testi 
sértés bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt B. Attila 41 éves dunaha-
raszti lakos ellen. A jelenleg rendelkezésre 
álló adatok szerint a gyanúsított 2014. júli-
us 29-én 20 óra körüli időben dunaharaszti 
lakásában – előzetes szóváltást követően – 
bántalmazta a sértettet oly módon, hogy 
egy faasztalt a férfi testének dobott. Ezt 
követően a bútorral nagy erővel falhoz 
nyomta és egy alkalommal megütötte a 
sértettet. A bántalmazás következtében a 
sértett – az orvosi vélemény alapján – bor-
datörést szenvedett.
A szigetszentmiklósi rendőrök B. Attilát a 
helyszínen elfogták és előállították, majd 
a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. 
Az ellene folytatott eljárást a nyomozóha-
tóság a napokban vádemelési javaslattal 
befejezte és a keletkezett iratokat a Rác-
kevei Járási Ügyészség részére megküldte.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Harmónia Klinika Bőrgyógyászat 
az állatorvoslásban

Szegény kutyusok igen gyakran szenvednek valamilyen 
vakaródzós, szőrhullós, kirágós betegségben. Bár ez a 
mondat rendkívül pongyola megfogalmazás, mégis, ért-
hetően foglalja össze azokat a problémákat, amikkel a 
tulajdonosok otthon szembesülnek. Nincs ilyenkor köny-
nyű dolga az állatorvosnak, újfent szembesül azzal a 
problémával, hogy a kutyusok nem tudják elmondani, 
hogy pontosan hol, mennyire fáj, mikor kezdődött, sa-
többi. Ilyen esetekben nagyon fontos, hogy a gazdi rész-
letesen beszámoljon a kórelőzményi adatokról, így segít-
ve a munkánkat. 
A bőr gyulladásának hátterében többféle tényező is sze-
repet játszhat, és a leggyakrabban ezek kombinálódnak, 
ezért gyakran igénybe kell venni különböző, úgynevezett 
kiegészítő vizsgálatokat. Ezek a vizsgálatok lehetnek a 
bőrfelületről vett minta mikroszkópos vizsgálata, az ott 
élő kórokozók tenyésztése, a paraziták felkutatása, de 
nem hanyagolható el a vérvizsgálat, vagy a bőrbiopszia 
jelentősége sem. 
A gazdik által is jól ismert, s az egyik leggyakoribb je-
lenség az állatok bolhássága. A bolha csípése irritálja a 
kutyát (macskát), az érzékeny bőrűeknél allergiás reak-
ciót vált ki, s a csípés helyén bemeneti kaput nyit a társ-
fertőzések kialakulásának, a bőr gombásodásának, vagy 
baktériumok túlszaporodásának. 

Allergiára érzékeny állatoknál gyakran szükség van a 
bűzmirigy rendszeres tisztítására, mert az abban pan-
gó fehérjedús mirigy váladék a baktériumok szaporo-
dásának melegágya. A túlszaporodott, és a mirigyben 
pangó baktériumflóra toxinjai nem tudnak kiürülni, így 
egy részük felszívódik, bekerül a keringésbe, és rontja 
a bőr ellenálló képességét. Az allergiás bőrbetegségek 
elleni küzdelem mindig több lépcsőből áll. Jellemzően 
nem csak egyféle külső tényezőre (pl. pollen, poratka, 
táplálék összetevő) érzékeny a szervezet, hanem ezek 
összességének kell elérnie egy KÜSZÖB-értéket, ami 
jól láthatóan kiváltja a bőr gyulladását, kipirultságát. 
Ilyenkor az állatok rágják – nyalogatják a leginkább ér-
zékeny területet. Ez lehet a lábvég, a faroktő, vagy akár 
a fül környéke. Mivel az allergén tényezők összességét 
kell csökkentenünk, így a gyógykezelésben a szükséges 
gyógyszerek mellett elengedhetetlenül fontosak a hidro-
lizált fehérjéket tartalmazó HYPOALLERGÉN tápok, 
rendkívül fontos a szervezet antioxidáns szintjének a 
növelése megfelelő vitaminokkal és omega-zsírsavakkal. 
Gyakran előfordul, hogy rendszeres hypoallergén sam-
ponnal való fürdetés is szükséges lehet. 

A pontos diagnózisra azért van szükség, mert az esetek 
egy részében nem a fenti problémák állnak a vakarózás 
hátterében, hanem valamilyen belgyógyászati, vagy hor-
monális betegség. Kezdődő cukorbetegségnél, májmű-
ködési zavarnál, epepangásnál, vagy a pajzsmirigy, mel-
lékvese elégtelen működésénél is megfigyelhetők a fenti 
panaszok. Ha nincs a kezünkben elég információ, akkor 
előfordulhat, hogy súlyos pénzeket költünk vitaminokra, 
tápokra, de a kutyus továbbra sem javul, mert nem ok-
szerű terápiát folytatunk. 

Fentiekből is látható, hogy érdemes az állatorvos segít-
ségét kérni minden bőrgyulladásos esetben, s nem kell 
félni a laboratóriumi vizsgálatoktól, mert a kezelés elején 
befektetett magasabb költség megtérül, gyorsabb lesz a 
gyógyulás, és kevesebb lesz a felesleges kiadás. 

Dr. Sükösd László

Engem, mint a Harmónia Kozmetika kitalálóját, örömmel tölt el 
fejlődésünk, változásunk. Hiszen a világ is állandó változásban, fej-
lődésben van. Úgy gondolom, emberként is szükségünk van erre 
ahhoz, hogy boldogok, harmonikusak, eredményesek legyünk eb-
ben a nagybetűs ÉLETBEN. Remélem mi, a HARMÓNIA „KLI-
NIKA” csapata is hozzásegít mindenkit ehhez. 
Ezúton szeretnénk meghívni mindenkit NYÍLT NAPUNKRA, 
ahol megismerhetnek bennünket, és részesei lehetnek egy rendkí-
vüli, HARMONIKUS szombat délutánnak, mert MÉG MINDIG 
VAN ÚJ A NAP ALATT! A Harmónia Kozmetika megújult filo-
zófiájában és külső megjelenésében. 
Szeretne vonzó külsejű, határozott, magabiztos és sikeres lenni? Ha 
igen, akkor Ön biztosan jó helyen jár! A HARMÓNIA KLINIKA 
a kozmetikai szolgáltatásokon kívül 2 új profillal bővült! JÓGA és 
COCHING (életvezetési tanácsadás, klub). E három téma szoro-
san összefügg! Mi, kozmetikusok mindent megteszünk a régi, tradi-
cionális valamint a tudomány legfrissebb módszereivel, hogy bőre 
ragyogó, bársonyos, ápolt és üde legyen. A teljes siker érdekében 
nem szabad azonban megfeledkeznünk az ember egészéről: a test és 
lélek állapotáról. Ugyanez fordítva is igaz, hogy Ön (Önök) a valós 
életben harmonikus(ak), magabiztos(ak) és sikeres(ek) legyen(ek)! 

Míg nem „A világ ódához emel Téged, amíg csak a varázsszót el 
nem éred.” (J.V. Eichendorfer) HARMÓNIA.
November 8-án, szombaton, 11 órától 17 óráig – érkezés kötetlen 
- meglepetések, programok várják Önöket, díjtalanul: női jóga, esz-
közös jóga, hangfürdő és gong, életvezetési tanácsadás (coaching), 
kozmetikai és smink tanácsadás, keleti stílusú rapid masszázs. 
Próbálja ki, mert garantáltan új emberként távozik. Szeretettel 
várjuk Önöket, hogy életüket HARMONIKUSSÁ, boldoggá, elége-
detté tegyük.                                                    Csépe Ferencné
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Tisztelt Szülők, Támogatóink!
A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola „A Tanulókért, az Oktatásért, a 
Holnapért Alapítvány”  számlájára a 2012. évi személyi jövedelemadó egy százalékának  felajánlásával  
777 905 FT érkezett. Az összeg felhasználásáról az alábbiakban tájékoztatom Önöket: műkő ping-pong 
asztal vásárlása, kihelyezése 185 000 Ft, kültéri sakkfigurák vásárlása + sakktábla felfestése a burko-
latra 264 500 Ft, védőkorlát készítése és kihelyezése 18 500 Ft, udvari padok vásárlása + kihelyezése 
260 015 Ft, könyvelői díj 31 750, iskolai programok támogatása 19 000 FT. Összesen: 778 765 Ft.
Az iskola nevelőtestülete és diákjai nevében megköszönöm az Önök felajánlásait, anyagi és termé-
szetbeni támogatásaikat.
A jövőben is számítunk támogató együttműködésükre.
Alapítványunk számlaszáma: 11641003-04107400-41000005

Karlné Purczeld Erika
igazgató

II. országos közlekedésbiztonsági 
tanévnyitó program.

Szeptember 30-án reggel a Dunaha-
raszti Hunyadi János Német Nem-
zetiségi Általános Iskola 1.d osztá-
lyának kis tanulói izgatottan várták, 
hogy buszra szállva részt vehesse-
nek a KRESZ-FESZT elnevezésű 
II. országos közlekedésbiztonsági 
rendezvénysorozat tanévnyitó ren-
dezvényén, amely 2014. szeptember 
30 -án Budapesten, a Közlekedési 
Múzeumban, valamint a mellette ta-
lálható KRESZ-parkban került meg-
rendezésre.
Megérkezésünket követően a ren-
dezvény szervezői tízóraival kínál-
ták meg a gyerekeket, majd ezután 
különböző közlekedésbiztonsági já-
tékos programokkal indult a nap: 
rolleres ügyességi versennyel, mo-
bil KRESZ-pályás foglalkozással, 

bűn- és baleset-megelőzési ismereti 
teszttel, foglalkoztató játékokkal, 
színezőkkel és rendőrségi technikai 
bemutatóval.A gyerekek a Közleke-
dési Múzeum előtti mobil KRESZ 
pályán megismerkedhettek a helyes 
közlekedési szabályokkal,a Közleke-
dési Múzeumban pedig különböző 
interaktív játékok segítségével sajá-
títhatták el a biztonságos közlekedés 
alapszabályait. Ebédszünet után vi-
dám, mozgással egybekötött koncer-
ten vehettek részt a gyerekek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a 
Nemzedékek Biztonságáért Közhasz-
nú Alapítvány elnökének Dr.Kun 
József Úrnak, hogy részt vehettünk 
ezen a játékos tanévnyitó progra-
mon. Felejthetetlen élményekkel és 
egyben játékos formában elsajátított 
közlekedésbiztonsági ismeretekkel 
tértünk haza.
   Bodonyi Ildikó 

Dunaharaszti Város Képvi-
selő-testületének Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizott-
sága tanulmányi előmenetele 
és versenyeredményei elisme-
réseként a 2014/2015. tanév 
10 hónapjára 50 000 forintos 
„Dunaharaszti diákösztöndíj” 
támogatásban részesíti  
Török Lilla 6.a
Kenéz Antónia 8.b
Horváth Petra 8.c
Kreisz Dorka 8. c 
osztályos tanulókat.
Az iskola nevelőtestülete ne-
vében gratulálok diákjaink-
nak!

Karlné Purczeld Erika
   igazgató

A Dunaharaszti Hunyadi János Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola 
tanévzáró ünnepélyén, 2014. június 
20-án, ünnepélyes keretek között ad-
tuk át Schreiber Károlyné  nyugal-
mazott pedagógus részére a gyémánt 
diplomát. Biztos vagyok benne, hogy  
sokan  vannak, akik emlékeznek rá a 
régi tanítványok közül. 
Klári néni 1954. július 31-én, tehát 
60 évvel ezelőtt, szerezte matemati-
ka-kémia szakos diplomáját a Sze-
gedi Állami Pedagógiai Főiskolán.  
Pedagógusi pályáját az alsónémedi 
általános iskolában kezdte, majd 
a szigethalmi általános iskolákban 
tanított. Dunaharasztin a II. Rákó-

czi Ferenc Általános Iskola tanára 
volt, azt követően pedig, nyugdíjba 
vonulásáig, iskolánk pedagógusa-
ként nevelt-oktatott. Hivatástudata, 
gyermekszeretete és felelőssége pél-
daként áll előttünk. Munkáját min-
den esetben precizitás, alaposság, 
megfontoltság jellemezte. Gyermeket 
oktatni, embert formálni, jó gyerme-
ket, becsületes, tisztességes, szorgal-
mas embert nevelni, ez mindennél 
nehezebb feladat. Ő -  az iskolában 
eltöltött évei alatt - rendíthetetlenül 
ezen munkálkodott. A szellem embe-
re volt, oktatott, tanított, nevelt. Jó 
munkájával biztosította a gyermekek 
beilleszkedését, előrehaladásukat a 

közösségben. Munkatársaival mindig 
jó kapcsolatot ápolt, önzetlenül se-
gített mindenkit. Példamutató szor-
galmával, szakmai tudásával, emberi 
magatartásával a tantestület megbe-
csülését vívta ki. Klári néni arany-
diplomáját 2004-ben vehette át.
Kedves Klári néni! 
Kívánom, hogy a legdrágább kincs, 
az egészség, s a család, mint társ 
legyen támogatód, és szeretettel 
gratulálok iskolánk nevelőtestülete 
nevében a 60 éves jubileumra járó 
gyémánt oklevélhez.

Karlné Purczeld Erika
igazgató

Élménybeszámoló 
a KRESZ – FESZT-ről Akikre büszkék 

vagyunk

Gyémántdiplomás pedagógus a Hunyadiban

A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság 
megengedett. Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen táncos mulatságot 
csapnak, ahol az asztalról nem hiányozhat egy libafogás és az újbor.
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Egészségnap a Kőrösiben
Ahhoz, hogy fel tudjuk kutatni az 
egészséges életmód motivációs eszkö-
zeit, szükséges pontosítani, hogy mit 
is jelent ez valójában. Az egészségre 
nevelés magában foglalja a gyerekek 
testi, lelki, szellemi és szociális fejlő-
désének, a betegségek megelőzésének 
elősegítését, az egészséges állapot, a 
harmonikus életvitel értékként való 
tiszteletének közvetítését, a veszé-
lyeztető tényezők és a veszélyhelyze-
tek helyes kezelésének, a szenvedély-
betegségek és a mentális kórképek 
elkerülésének megismerését, a családi 
és társadalmi életre való felkészítést. 
Hazánk sajnos nem arról híres, hogy 
az itt élők egészséges életmódot foly-
tatnának. A statisztikai adatok sze-
rint a világon elsők között vagyunk 
a szív- és érrendszeri, a daganatos és 
a cukorbetegség tekintetében. Fon-
tos, hogy a gyerekek megismerjék az 
egészséges életmód alapelveit, éppen 
ezért rendezvényünk gerincét alkotta 
ezeknek a témáknak szakemberek se-
gítségével való feldolgozása.
2014. október 18-án tartottuk egész-
ségnapunkat. Olyan programot 
igyekeztünk összeállítani, melyben 
minden a testi és lelki egészséggel 
kapcsolatos volt: fizikai állapotfel-
mérés, szájhigiénia, fogápolás, test-
higiénia, egészséges táplálkozás, 
stresszoldás,  drogprevenció, szív- és 
érrendszeri betegségek, rákmegelő-
zés, az alkohol káros hatásai, sze-
xuális felvilágosítás, gyümölcssaláta 
készítése, gyermekjóga, elsősegély, 
újraélesztés, valamint mentőautó-be-

mutató várta diákjainkat. A délelőtt 
folyamán több mint ötszáz diák vett 
részt a programokon.
Ez úton is szeretném megköszönni 
vendégeinknek nagyon színvonalas és 
lelkes munkájukat, név szerint:
--Budapesti Orvostanhallgatók 
Egyesületétől: Kovács Bence és Sza-
bó Szilvia orvostanhallgató
-- Peter Cerny Alapítványtól a Ko-
raszülött mentőt: Pákozdy Richárd, 
Herceg János
--Jahn Ferenc Dél-pesti  Kórház Sür-
gősségi Betegellátó Osztály részéről:-
Nagy Attila oktató,
--Stresszoldás: Béres Krisztina
--Gyermekjóga: Molnár Erika
--Semmelweis Humán Szakközép és 
Szakképző iskola diákjai
--Dunaharaszti Nagycsaládosok 
Egyesületétől: Bali Zsuzsanna, Dáni-
el István, Dániel Magdolna, Kovács 
Babett, Kovács Attila, Kovácsné 
Balajti Márta, Lele Boglárka, Mat-
kó Ilona, Surányi Gyöngyi, Szeke-
res-Jelfi Emese. Az  egyesület meghí-
vottjaként: Seres János méhész.
--Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetségétől: Szigetvári Szilvia, Kani-
zsárné Vaskó Nikolett, Szász –Győző 
Zsuzsanna 
--Szigetszentmiklósi Rendőrségtől: 
Nóska Anett  főtörzszászlós, Szerem-
lei Csilla őrmester
Egy nagyon tartalmas napot tudha-
tunk magunk mögött, ezt segítőink 
és az iskola valamennyi dolgozója 
összefogásának köszönhetjük.

Nagy Ágnes, Vásárhelyi Gabriella

Ismét 2 busznyi sportot ,futást sze-
rető gyerek, felnőtt sereglett össze 
október 11-én az iskola előtt,hogy 
részt vegyen az idei SPAR futáson .A 
legtöbben a rövidebb 2,7 km-es távot 
vállalták be,de idén már bőven akad-
tak,akik végig futották a 7 km-t!!
A buszon mindenki megkapta a rajt-
számát,majd helyszínen színes sp-
ray-vel befújtuk a gyerekek haját,a 
végén úgy néztek ki,mint a paradi-
csommadarak,de messziről is kitűn-
tek a tömegből.
A rajt előtti pillanatok felfokozottak, 
izgalmasak voltak,alig vártuk,hogy 
startolhassunk. A célban átvehettük 
a befutó csomagot és a győzteseknek 
járó érmet,hiszen mindenki nyert egy 
fantasztikus élményt ezen a napon!
      
                       Sier Tamásné

Fergeteges hangulat 
a SPAR Maratonon
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SIKERESEN ZÁRULT PEST MEGYÉBEN A HÁT-
RÁNYOS HELYZETŰ ÁLLÁSKERESŐK FOG-
LALKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOP 1.1.4 MUN-
KAERŐ-PIACI PROGRAM

A TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos hely-
zetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” 
elnevezésű kiemelt uniós projekt 2011. május 1. és 2014. 
szeptember 30. között került megvalósításra Pest megyében. 
A programban 5138 fő hátrányos helyzetű álláskereső mun-
kaerőpiacra való visszavezetését céloztuk meg szolgáltatások-
kal, képzéssekkel és bérjellegű támogatásokkal. Európai uni-
ós támogatás és hazai társfinanszírozás keretében a projekt 
megvalósítására 3,350 milliárd forint állt rendelkezésre.
A fejlesztés célja a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) keretében a Pest megyében élő hátrányos helyze-
tű álláskeresők visszavezetése a munkaerőpiacra, személyre 
szabott komplex segítség-nyújtással. A projektben résztve-
vő ügyfeleknek munkaerő-piaci szolgáltatásokat, képzéseket 
vagy foglalkoztatásuk esetén bérjellegű támogatási prog-
ramelemeket nyújtottunk.
A programot a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja valósította meg, a foglalkoztatottság megyei nö-
velése érdekében szorosan együttműködve a járási hivatalok 
munkaügyi kirendeltségeivel. 

A fejlesztés eredményeként 5138 hátrányos helyzetű álláske-
resőt vontunk be a programba, s közülük eddig 4698 ügyfél 
zárta sikeresen egyéni programját. 
Szolgáltatásként munkaerő-piaci tanácsadást vagy mentori 
segítségnyújtást minden ügyfelünk kapott a programban el-
töltött időszakban, a tervezett programelemek sikeres megva-
lósításához akár több alkalommal is. Foglalkoztatást elősegítő 
képzési támogatásban 3067 fő részesült, s eddig 2915 fő fejez-
te be sikeresen képzését. A fejlesztésnek köszönhetően 2142 
ügyfelünket helyeztük el bérjellegű támogatás biztosításával, 
elsősorban mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint to-
vábbi 237 fő esetében a vállalkozóvá válásukat támogattuk. A 
támogatásban részesülők közül 532 ügyfél tartozik az ötven 
év felettiek és 273 pedig a pályakezdők célcsoportjába, akik 
számára különösen nehéz a munkaerőpiacra való be- vagy 
visszalépés. A jelenlegi adataink alapján 1871 fő áll munka-
viszonyban vagy tartja fenn vállalkozását a programból való 
kilépést követő 180. napon.
A Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. 
szeptember 26-án záró konferencián közösen értékelte a részt-
vevőkkel a projekt megvalósítása során elért eredményeket, 
gyakorlati tapasztalatokat.

A projektről bővebb információk találhatók a www.pest.
munka.hu és a www.kormanyhivatal.hu oldalakon. 

Sok szeretettel gratulálunk 
Borosjenői Kálmánnak 
90. születésnapja alkalmából!

Drága Derda Zsuzsi!
Novemberben ünnepeltük volna az 53. szü-
letésnapodat. Bíztunk benne és reméltük, 
hogy közösen ünneplünk majd, felköszöntünk 
mindannyian kolléganőid, te hozol a finom 
sütidből
és együtt készülünk a karácsonyra. Bíztunk 
benne, de pár hónapja már tudtuk, hogy 
nagy a baj. Csak mi tudtuk, mert te nem 
mutattad a fájdalmat, nem beszéltél róla. 
Küzdöttél a betegségeddel és az utolsó pilla-
natig dolgoztál. 31 éve sokak védőnénijeként 

látogattad a családokat, szeretettel fordultál 
mindenki felé, példát mutattál emberségből, 
szeretetből, kitartásból. A családodnak és a 
hivatásodnak éltél.
Most azt írom, búcsúznak tőled kolléganőid, 
de tudod, hogy sokkal több voltál nekünk, 
mint munkatárs.
Drága Derda Zsuzsi, nagyon fogsz hiányozni 
nekünk. 

„Míg éltél szerettünk, míg élünk, nem fele-
dünk…”

Emlékezés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
elhunyt Derda Sándorné, 
Zsuzsanna védőnő.

2014. szeptemberi
újszülöttek

1. Kovács Emma Gréta                09.16
2. Schill Bertalan                         09.17
3. Kiss Gábor                             09.17
4. Vörös Péter                             09.18
5. Kovács Jázmin Hanna              09.20
6. Tellis Sarah Rebecca                09.04
7. Szegedi Kornél                         09.15
8. Kalecz Borbála                        09.19
9. Goia Levente Nikosz                 09.17
10. Bendes Kristóf                       09.10
11. Vas Olivér                             09.11
12. Kovács Levente                      09.23
13. Laki András                          09.21
14. Novota Mór                           09.30

2014. szeptember hónapban 
elhunyt dunaharaszti 
lakosokneve és életkora:
Bíró Edith élt 86 évet 

Durizsán Péterné élt 59 évet  

Forstner Róbert élt 87 évet 

Hajnal Imre élt 75 évet  

ifj.Tóth Imre élt 67 évet 

Karádi Sándor élt 66 évet  

Kékes János élt 90 évet  

Mannheim Antal élt 57 évet 

Mihály Ferencn élt 79 évet 

Tacs Antal élt 56 évet (elhunyt:  au-

gusztus 19-én)

Tóth Gábor Árpád élt 59 évet 

Zajonskovsky László Mártonné élt 63  évet 

Közélet

 Köszönet
Ezúton köszönjük mindazoknak, 
akik velünk együtt búcsúztatták 
Zwick Andrást
a Dunaharaszti Temetőben.
Hálásak vagyunk, hogy ilyen sokan 
elkísérték őt utolsó útján.

Felesége és gyermekei

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

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

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

SZIGETSZENTMIKLÓSI MENTŐÁL-
LOMÁS
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: 
éjjel-nappal

SAJTÓKÖZLEMÉNY

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: 10 000 Ft + Áfa

Dunaharaszti új  házi gyer-
mekorvosi körzete várja a 
gyermekek jelentkezését új-
szülött kortól egészen 18 éves 
korig! 
Gyermekorvos sorban állás 
nélkül!
Elérhetőségek: 24/531-590 (rendelési 
időben), 06-30/682-0981 (8-18 óráig)
www.raczildiko.eu 
Online időpontfoglalás: www.raczildiko.
eu e-mail: orvos@raczildiko.eu

Rendel: dr. Rácz Ildikó Csecsemő - és 
Gyermekgyógyász szakorvos 
Rendelési idő:
Hétfő             15-18 óráig
Kedd               8-11 óráig
Szerda            12-15 óráig
Csütörtök        15-18 óráig
Péntek             8-11 óráig

Egészséges csecsemő tanácsadás:
Hétfő               8-10 óráig
Csütörtök         8-10 óráig
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Óvakodj 
a haragtól

"Hogy ne kelljen élned a nagy 
elődök kétségbezuhanásával: 
a 'semmit nem tudás 
tudományával', 
óvakodja a haragtól! 
Az a hely, amelyet a haragnak 
fenntartani szándékoztál, 
nem más, mint a mindent 
Egynek látó szeretet helye.
Élj a szeretettel!"

Seneca

A rőzsehordó nő
Munkácsy egyik legszínesebb, épp ezért legtöbbet reprodukált 
képe. A festmény sok gondoskodást igényel, ennek  oka a sajátos 
festőtechnika, amelynek lényege a bitumennel való alapozás. A 
bitumen összefogta a színeket, mondhatni automatikus színhar-
móniát és tónusegységet idézett elő. Az egyes színek hamar be-
száradnak, de a bitumen mint szerves anyag tovább dolgozik és 
az idők folyamán elnyeli a rá festett és vele összekevert színeket. 
Munkácsy ezt még azzal tetézte, hogy képei többségének felvázo-
lásakor a bitumenes vödörből, gyakran kézzel rakta fel a masszát, 
mely mind a mai napig képlékeny maradt. Így aztán nem csak a 
színelnyelés, de a festékfelület felpuhulása következtében előálló 
lecsúszás lehetősége is veszélyezteti a Munkácsy-műveket. Ennek 
megakadályozására az ilyen technikával készült műveit hűtött, 
óriás tárlókban, frizsiderekben kell őriznünk.
A képen a táj és a nőalak viszonya, Courbet és Millet népi tárgyú 
képeit idézi. A zöld fű és a piros kendő színe, vidám és megnyug-
tató harmóniát teremt a kötény kékjével és az ingváll fehérjével. 
De ez a derű egyszersmind, az alapvetően komor téma drámai 
hatást fokozó ellenpontja, hiszen a kép, egy nehéz munkát végző, 
elfáradt asszony rövid pihenését mutatja be. A fájdalom megér-
tése és átélése, ez a tiszteletre méltó emberi magatartás, ez az 
empátia  Munkácsy realista művészetének egyik legértékesebb vo-
nása. A tehertől meggörnyedt asszony szinte belesüpped az útszéli 
füvek közé, arcán fáradt szomorúság látszik, lecsukott szemhéja 
a befelé fordulást mutatja, a külvilágot kizárva, onnan segítséget 
nem várva éli meg mindennapi nyomorát és küzdelmét az életben 
maradásért. A zárt formákból épült tömbszerű nőalak elválik a 
háttértől. A festő, mély pszichológiai eszközökkel próbálja kife-
jezni a nő küzdelmes életét. A kép világos színei sem tudják ezt 
a szomorú hangulatot elfelejtetni. A fények és árnyékok játéka is 
fokozza a drámai hatást, mely Munkácsy színpadszerű kompozíci-
óira annyira jellemző.
A kép aktualitása, hogy közeleg a tél és a rőzsegyűjtés időszaka.

Lehel
A festmény a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona

Kompozíció birsalmára

1 hagymát nagyobb darabokban olajon 
üvegesre párolok, majd 50-70 dekányi, 
csíkokra vágott sertéshúst (comb vagy 
karaj) adok hozzá. Ha a hús már fél-
puhára sült, szintén csíkokra vágott 
póréhagymával (fél vagy egy szál), 
paprikával (2-3 darab) és káposztával 
(40-50 deka) párolom tovább. Sóval, 
borssal, majoránnával, bazsalikommal 
és rozmaringgal fűszerezem. Ha már a 
zöldség is félpuha, hámozott és cikkek-
re vágott birsalmát (1-2 darab) teszek 
hozzá. Vizet csak akkor öntök alá egy 
keveset, ha egyébként odakapna az étel. 
Tálalás előtt szétmorzsolt márvány-
sajttal szórom meg, de ezt akár ki-ki 
egyéni ízlése szerint adagolhatja ma-
gának.

Az otthon készült ételek nagy részét a családi hagyomány-
ból ismert vagy szakácskönyvből vett recept szerint főzzük 
meg, netán megpróbáljuk egy máshol kóstolt fogás lekoppin-
tását. Ebben az esetben persze gond, ha hiányzik egy-két 
hozzávaló. 
Biztosan sokak számára ismerős a „Jaj, mit főzzek? Nincs 
itthon semmi!”- szituáció is. Ha ilyenkor feltúrjuk a kamra 
mélyét, kicsit alaposabban körülnézünk a hűtőben vagy a 
zöldségtárolóban, biztosan lelünk néhány használható alap-
anyagot. Ha ehhez még hozzáteszünk némi kreativitást, meg 
egy csipet merészséget, fogyasztható ételt tákolhatunk, sőt 
esetenként érdekesen új, ízletes kombinációt varázsolhatunk 
az asztalra. 
Ilyen „szükséghelyzet” szülte azt az ételt, ami az őszi idő-
szak kedvencévé vált nálunk, s melynek receptjét most meg-
osztanám az olvasókkal. 
Sokan kedvelik a birsalmát lekvár vagy kompót formájában, 
szívesen nassoljuk a birsalmasajtot is. A gyümölcs jelleg-
zetes, frissítően savanykás íze remekül társítható húsokhoz 
és zöldségekhez is. A birsalma és a márványsajt (Gorgon-
zola, rokfort vagy bármely más néven futó zöld penészes 
sajt) kettőse adja meg az étel alaptónusát, melyet kelleme-
sen lekerekít a hús és a zöldségragú íze. Köretként többféle 
variáció elképzelhető hozzá, én azonban a legjobban friss, 
ropogós bagett-tel vagy kenyérrel szeretem.

Kerékpár-Rom szerviz  
Cím: Dunaharaszti, Szőlőhegy u. 4. Telefon: +36-20/461-3808
Nyitva tartás: H-P: 9-12 és 17-19 Szo.: 8-10
- gyors és megbízható szervizelés, javítás, centrírozás is
- elektromos kerékpárok, vázak felújítása, fényezése
- egyedi kerékpárok építése
- kisebb hibák, defekt javítása akár kiszállással is
Dunaharasztin a kerékpár szállítását igény szerint megoldom! Keressen 

MEGNYÍLT   
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