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Interjú egy haraszti sráccal

Szerintem bátran mondhatjuk, hogy a 2014es év eseménydúsan telt Dunaharasztiban
minden korosztály számára, így a Haraszti:)
olvasói részére is. Fiatalnak jó lenni itt, s ezt
a mögöttünk lévő év sem cáfolta meg. A
hosszúra nyúlt farsangi időszakban számos
bál közül válogathattak a mulatni, szórakozni vágyók. Mindenki megtalálhatta a kedvére valót.
Elérkezett a tavasz, kivirult a város, elérkezett a szabadtéri programok ideje is. Húsvétkor a tájházban családias légkör és számos
program várta az érdeklődőket. Május elsején megrendezésre került a hagyományos
majális a Sport Szigeten. Délelőtt amatőr
kispályás labdarúgó mérkőzések zajlottak a
DMTK szervezésében, valamint kerékpáros
ügyességi versenyen és kutyaiskola bemutatón is részt vehettek a látogatók, délután
pedig rengeteg fellépővel ünnepelhettük május elsejét. A majálist egy fergeteges Fenyő
Miklós koncert zárta, megkoronázva ezzel a

napot. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy Dunaharaszti körül ennyi kiváló
kiránduló vagy legalábbis sétáló hely van.
Nekünk még autóba se kell ülni, csak egy
kis séta, s máris vízpartot talál az ember.
Horgászokkal, kutyasétáltatókkal, valamint
a DMTK vízisport-szakosztályának tagjaival szinte bármikor találkozhatunk a holtágak környékén.
A sportok szerelmeseinek kiváló programot nyújtott idén a Nádor Lakóparkért
Egyesület. Ők hozták el nekünk a nyáron
megrendezett „utcaBALL”-t, azaz egy
programokkal tarkított közös labdarúgó-világbajnokság nézést. Lehetett nevezni
strandröplabda bajnokságra, a bátrak kipróbálhatták magukat a kocsma kvízen, s
a Magyar Női Strandröplabda Válogatott
bemutató mérkőzését is megtekinthettük.
Dunaharaszti legnagyobb ünnepe, augusztus huszadika. A helyi tánccsoportok műsora, a harcművészeti bemutató, s a Dunaha-

raszti Ifjúság Egyesület fellépői után Neoton
koncerttel és tűzijátékkal ünnepelhettük ezt
a jeles napot.
Ősszel került megrendezésre az „Állati jó
nap”, a Dunaharaszti Ifjúsági Egyesületnek köszönhetően. Részt vehettünk egy
magyaros fűszerezésű bajor sördélutánon, s
végig kísérhettük haraszti fő utcáin a szüreti mulatság színes forgatagát, Az adventi
vasárnapokat szebbnél-szebb koncertekkel
ünnepelhettük: felléptek szülők gyermekeikkel, nemzetiségi műsort tekinthettünk meg
a tájházban, s a Laffert Kúria hagyományos
karácsonyi koncertje sem maradt el.
Számos kiállítás megnyitó, komoly- és kön�nyűzenei koncert, tudományos előadás és
közösségi program töltötte meg az elmúlt
365 napot, de aki ismeri Harasztit, annak
ez nem újdonság. Pezsgő, izgalmas város
vagyunk, s egy dolog kétségtelen: Dunaharasztin jó élni, és jó fiatalnak lenni!
Hommer Anna
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Ökumené – 2015

Kedves Olvasó! Természetesen magyarázattal tartozom a címet illetően. A 2015 egyértelmű, de az idegen szó már egyáltalán nem az.
Az oikumené- görög szó, a lakott földet jelenti. Jó száz éve az a kifejezés a keresztény egység törekvés szinonimája lett. Amikor a misszionáriusok elindultak a világ minden tájára hirdetni az evangéliumot
(Krisztus jó hírét), mindenütt a maguk hitvallását, felekezetüket vitték. Csoda volt-e, hogy a helybeliek nem értették, hogy Jézus katolikus
volt-e, vagy akár református? Ez a külmissziói dilemma indította el
a keresztény egységtörekvés mozgalmát. Jó pár évtizede felismertük,
hogy keresztény hitünk megvallása sokkal több, mint felekezetieske-

22 Paella, a nyár emléke
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24 Hideg kiállítás

dés, sokkal inkább a Krisztus hit megvallása, akár különböző rítusok
szerint is. Természetesen nem akarunk összemosni tradíciókat, de
egymás szeretete, és megbecsülése felszabadít bennünket arra, hogy
megvalljuk a közös hitünket, a közös gyökereinket. A világban annyi
széthúzó, akár háborús erő van, nekünk szabadjon a rossz trendekkel
szembe mennünk.
Mi a világ egységéért, az emberiség jobb jövőjéért imádkozunk a január 3. hetében, az egész világ keresztényégével együtt.
Aki érdeklődik irántunk, megteheti egyházaink helyi honlapján.
Varsányi Ferenc
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A GYERE Program első mérései
Elkezdődtek az első testtömeg és testmagasság mérések a GYERE Program
kapcsán. Hat óvodából, három általános
iskolából és egy gimnáziumból összesen
1413 gyermek adatait rögzítik a helyi védőnők az Országos Gyermekegészségügyi
Intézet közreműködésével és a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetségének
(MDOSZ) szakmai koordinálásával.
Kiemelkedően magas részvétel
A GYERE Program keretében a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége Dunaharaszti összes óvodájában, a Rákóczi Ferenc, a Kőrösi Csoma Sándor és a Hunyadi János Általános Iskolákban, valamint
a Baktay Ervin Gimnáziumban sikeres
méréseket kezdhetett el a hat-tizenkét
éves gyerekek körében.
A fenti tíz intézményből összesen 1413
gyermek testtömegét és testmagasságát
rögzítik a helyi védőnők az MDOSZ által
biztosított eszközökkel. A szülők részéről
aláírt beleegyező nyilatkozatok alapján a
részvételi arány több mint 85 százalékosnak bizonyul, amely egyértelműen arra
enged következtetni, hogy a Dunaharasztiban élő szülők fontosnak tartják saját
gyermekük tekintetében is az elhízás
megelőzését!

Így zajlik a felmérés
A GYERE Program első sikeres méréseihez az óvoda vezetőket, az iskolaigazgatókat és egyéb döntéshozókat kérte fel az
együttműködésre az MDOSZ. Ezt követően a védőnők összeállítottak egy listát
azokról a gyerekekről, akik koruknál fogva részt vehetnek a felmérésben. Ily módon olyan Dunaharaszti oktatási intézményeibe járó gyerekeket vontak be, akik
2001. november 16. és 2008. november
17. között születtek és szüleik beleegye-

ző nyilatkozat aláírásával hozzájárultak a
részvételhez. Ezután az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) kutatói és informatikusai előkészítették az
adatok rögzítéséhez szükséges eszközöket
és programokat, majd a helyi védőnők
OMRON BF 511-es (testtömeg) és Seca
206-os (testmagasság) mérőeszközökkel
felvették az adatokat. A programban
résztvevő védőnők novemberben felkészítést kaptak az OGYEI munkatársaitól a
mérések szabályos rögzítésének és továbbításának módjairól.

A mérés módszere
Minden mérés során két védőnő dolgozik
együtt azon, hogy a lehető legpontosabb
adatokat tudják felvenni. A gyermekek
testtömegét könnyű felső ruházatban, pulóver, mellény, dzseki, sapka, cipő nélkül,
üres zsebekkel mérik kalibrált mérleggel,
és fél kilogramm pontossággal adják meg
az értékeket.
Testmagasságot az antropometriai mérések szabályai szerint, megfelelő test- és
fejtartásban végeznek. A mért adatokat
tableten táblázatokba rögzítik a védőnők,
és az adatgyűjtésben dolgozó szakemberek számára elérhető internetes tárhelyre
küldik, amit az Országos Gyermekegészségügyi Intézet kutatói dolgoznak fel és
elemeznek. A 2015 év elejére várható
eredményeket az intézet a GYERE programot vezető szakmai szervezet, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének adja át, amely felhasználja a program
értékeléséhez, ill. továbbküldi az EPODE
részére, amely nemzetközi programhoz a
GYERE projekt csatlakozott.

Hol jártunk novemberben
A zöldség-gyümölcs fogyasztás fontosságára hívta fel a program az óvodások és
iskolások figyelmét az elmúlt hónapokban. A Hétszínvirág, Szivárvány, Napsugár, Mese és Százszorszép óvodák közel
ezer óvodását látogatták meg végzett
dietetikusok és a Semmelweis Egyetem
tanszéke által delegált dietetikus hallgatók, akik játékos foglalkozások keretében
ismertették a gyerekekkel a zöldség-gyümölcs fogyasztásra vonatkozó információkat. Az ovisok jóízűen falatozták az ajándékként vitt répát és karalábét, valamint
lelkesen mutatták kezeikkel, hogy mennyi
zöldséget és gyümölcsöt kell fogyasztaniuk naponta! Nagy sikere volt a zöldség- és
gyümölcsfelismerő feladatnak is és persze
az ajándékként kiosztott GYERE matricáknak és színes foglalkoztató füzeteknek. Délutánonként a szülőknek tartott
értekezleteken az anyukák és apukák
számára is tájékoztatást adott a szakmai
szervezet a programról ezzel is az összefogást erősítve!
Meglepetés Mikulás Dunaharasztiban
A GYERE Program Mikulása december
6-án minden Dunaharaszti ovisnak egy
ajándékcsomaggal kedveskedett. A csomagban mogyoró, színes ceruza, színező
füzet, mandarin és buborékfújó volt. A
GYERE Program támogatója – The Coca-Cola Foundation- mellett a Mikulás
meglepetés sikeréhez a Comprel Bt., az
eisberg Hungary Kft. és a Lidl Magyarország járultak hozzá.

Laffert programok
Advent

Idén ismét a Laffert Kúria adott otthont
a már hagyományos városi adventi rendezvénynek. A civil egyesületek mellett a
Családsegítő Szolgálat és a Karitász sátraihoz minden eddiginél több adomány
érkezett a rászorulók részére. Jelentős
összeggel támogatták a harasztiak a
majosházi Hospice-ház építését is. Négy
lelkész ökumenikus szolgálata nyomán
gyúlt ki az adventi koszorú első gyertyája. Az estet Hajdú Zsolt képviselő bevezetője után a Zeneiskola tanárai által
előadott ünnepi hangverseny zárta.

Karácsonyi hangverseny

Az adventi programsorozat záróeseményén, a Magyar Virtuózok Kamarazenekar szervezésében rendeztünk gyertyafényes, zenés-verses estet. Szalai Ágnes, a
Nemzeti Énekkar énekművésze, Tarsoly
Krisztina színművésznő, Varga Zoltán
és a Bizják Dóra-Zentai Károly zongoraművész házaspár ünnepi műsorra igazi
karácsonyi ajándéknak bizonyult.

Újévi hangverseny

Atelier kamaraszínház

Igazi színházi csemegét láthattak a nézők az emeleti műterem-galériában. A
TEA Egyesület szervezésében Gogol
Egy őrült naplója című darabja került
színre. A címszerepet Janik László játszotta. A szegedi színművész nem először
vendégszerepelt a kúriában, s ezúttal is
nagyszerű alakítással tette emlékezetessé
a színházi estét.

Szülő-gyermek koncert

Luca napján a Dunaharaszti Zeneiskola
szervezésében egy rendhagyó, szülő-gyermek hangversenyre került sor a közelgő
karácsony jegyében. A kezdeményezés
nagy sikert aratott. A szülők között volt
operaházi zenész, híres jazz zenekari tag,
és voltak műkedvelő zeneszeretők. Ez a
délután a muzsikáról, a családokról és a
szeretetről szólt.

Immár harmadik esztendeje, hogy - hagyományt teremtve, újévi hangversen�nyel kezdjük az évet, ahol városunk
polgármestere köszönti Dunaharaszti
polgárait. A műsor mi is lehetett más,
mint magyar szerzők dallamos, fülbemászó melódiái a Magyar Virtuózok
vendégénekeseinek előadásában, és - természetesen - Strauss-muzsika, melyet a
Rondino kamarazenekar tagjai szólaltattak meg Gémesi Géza karmester vezetésével.

Asszonyok, akik...

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett műsorral emlékezünk meg január 23-án, pénteken a 100 évvel ezelőtt
kirobbant első világháborúról. Császár
Angela versekben, Nagyváradi Erzsébet
sanzonokban eleveníti fel a remény, a
várakozás és néha a kilátástalanság érzéseit. A magyar irodalom és zenetörténet
egyik legszebb csokrát gyűjtötték össze
egy humorral, lírával és drámaisággal
előadott gyönyörű est keretében. Zongorán kísér Fekete Mária. A műsorhoz
a Magyar Nemzeti Múzeum segítsége
nyomán korabeli újságok másolataiból,
valamint a Helytörténeti Emléktár anyagából rendezett kiállítás is társul.

A Vándorszínész mesél

Rendhagyó színházi estre hívjuk az érdeklődőket január 9-én 18 órára a kúriába. Papp János színművész végiggyalogolta a világ számos országát, és most úti
élményeiről, az El Caminotól- Írországig,
Lappföldön, Japánon és Skócián keresztül, a Himalája, Sierra Nevada és Peru
szépségeiről tart saját képeinek vetítésével előadást 120 percben, egy szünettel.
Humor, líra, filozófia és az egész világ
Papp János előadásában. A belépés csak
most és csak Dunaharasztin, díjtalan.

Februári előzetes

Februárban két zenés programmal is
készülünk a farsang alkalomból. Hatodikán, pénteken egy kuplékkal, operettel,
sanzonokkal és tréfákkal fűszerezett vidám farsangi estet tölthetnek el a vendégek Bereznai Roland és barátai társaságában. Február 15-én a klasszikus
zene kedvelői számára rendezünk szintén
vidám és látványosra tervezett farsangi
koncertet, meglepetésvendégekkel. Mindkét rendezvénnyel kapcsolatban honlapunkon, valamint Facebook-oldalunkon
és a helyi KiSDuNa Televízióban tájékozódhatnak majd az érdeklődők.

Testület

6
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Utolsó ülését tartotta 2014-ben
az önkormányzat
Az ülés kezdetén napirend előtt kért szót Fényes István. Figyelmeztetett arra, hogy az M0ás autópályára kivetendő útdíj növekvő forgalmat generál majd Dunaharasztin, az 510-es
úton. Értesült róla, hogy ebben az ügyben
összegyűlnek majd az agglomerációs települések polgármesterei, hogy tiltakozzanak. Arra
volt kíváncsi, mi ebben a kérdésben dr. Szalay
László álláspontja. A polgármester válaszában
elmondta, hogy a találkozón mindenképpen
részt vesz vagy ő, vagy Karl József alpolgármester, és ha ott elfogadnak egy, a települések
álláspontját tartalmazó nyilatkozatot, akkor
azt alá fogja írni.
Dr. Szalay László ezt követően ismertette az
elmúlt ülés óta történteket:
1.
A csatornaparti, volt kollégium épület
iskolává történő átépítésének tervezési munkái
folyamatban vannak. Az engedélyezési tervek
benyújtásához az előzetes szakhatósági egyeztetések megtörténtek. A kivitelezés megkezdésének tervezett ideje 2015. március. A kiviteli
tervek elkészítéséhez szükséges feltárásokhoz
az épületet már 2014. november végére kiürítettük, így az ingatlan a kivitelezési munkák
indítására is készen áll.
2. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Rákóczi utca 1. szám alatt található ingatlanán, könnyűszerkezetes rendszerrel zárttá tettük az összekötést a két épület között.
3.
Az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról a 2013.
évi L. törvény rendelkezik. Annak érdekében,
hogy az Önkormányzat munkaszervezetének,
a Polgármesteri Hivatalnak a működését a
törvény előírásai szerint biztosítani lehessen,
gondoskodnunk kell a hivatal épületeiben az
erős- és gyengeáramú hálózatok és a villámvédelem szabványosságának megfelelőségéről.
A törvény végrehajtásának érdekében 2014.
december 23.-i teljesítési véghatáridővel felméretjük a jelenlegi hálózatok és hálózati eszközök
megfelelősségét és az elkészült felmérési tervek
alapján rendeljük meg 2015-ben a felújítási
terveket és végeztetjük el a felújítást.
4.
A Hősök terén újabb fakidőlés történt
elöregedés révén, minden külső hatástól mentesen. A kidőlt fát a helyszínről elszállítottuk.
Ez az eset is felhívta a figyelmet arra, hogy a

fákat ifjítani kell, a Hősök tere felújítása egyre
sürgetőbb feladat.
5. Többszöri felszólítás ellenére áldatlan állapotok uralkodnak a P+R parkolók építési területén. Ismét hangsúlyozzuk, hogy ez egy állami
beruházás. A fenti helyzet rendezése érdekében
azonban 2015. január első hetében egyeztető
tárgyalást kezdeményeztünk, melyre meghívtuk
a beruházót, a kivitelezőt, az engedélyezési hatóságot és a Magyar Közút Zrt.-t.
6. Az ez évben megépített utak forgalomba
helyezési eljárása megtörtént.
7. A NAV ÁFA ellenőrzésre rendelte be a
Hivatalt, a felülvizsgálat során mindent rendben találtak.
8. A Magyar Közlönyben is kihirdetésre került az útépítési és csapadékvíz elvezetési hitelkérelmünk pozitív elbírálása.
9. A szelektív hulladékgyűjtő edények közbeszerzési eredményét a második, gyengébb
minőségű edényt megajánló ajánlattevő megtámadta a közbeszerzési hatóságnál.
Knapp Tibor itt arról érdeklődött, mi volt a kifogás tárgya. Dr. Szalay László elmondta, hogy
a pályázat része volt az edényzet technológiája
is: erős kukákat kért az önkormányzat, hogy
ne törjön, amikor a kocsiról le-fel mozgatják.
A második helyezett kevesebb garanciát vállalt.
Pethő Zoltán jegyző hozzátette, hogy a győztes
ajánlatban jóval masszívabb edények szerepeltek, és mindössze 250 forint volt az árkülönbség, a gyengébb kukák javára.
10.
Az őszi lakossági zöldhulladék gyűjtés
lezajlott. Egyéb közterületeken, közmunkások
közreműködésével folyamatos volt a lombgyűjtés.
11. Az Állami Számvevőszék 2014-ben már
negyedik alkalommal mérte fel a közszféra korrupciós kockázatait. Jegyző úr és munkatársa
eddig minden alkalommal részt vettek ezeken
a felméréseken. Az Állami Számvevőszék az
országos adatfelvétel eredményeit 2014. december 2-án sajtótájékoztató keretében nyilvánosságra hozta és egyben honlapjukon is közzétették. Minden résztvevőnek megköszönték az
országos adatfelvételen történő részvételt.
A képviselő-testület elfogadta a beszámolót,
majd módosította a szervezeti és működési

szabályzatát, amelyen átvezette a közelmúlt
személyi változásait is. Az önkormányzat által
kivetett díjakat szabályozó rendeletet tárgyalva
úgy döntöttek, hogy nem emelnek semmilyen
díjat 2015-ben. Ugyanígy járnak el az önkormányzat által kivetett helyi adók esetében is:
2015-ben nem emelik az adókat, és új adót
sem vetnek ki, bár erre a parlament lehetőséget
adott.
A testület határozott arról, hogy meghos�szabbítja a rendelkezésre álló folyószámlahitel-keretet. A polgármester hozzátette, hogy
12 év alatt egyszer sem vettük ezt igénybe (ez
egyébként mentőövként szolgál arra az esetre,
ha átmeneti fizetési nehézségei akadnának az
önkormányzatnak), csak egyszer kerültünk
ennek közelébe, de megnyugtató, ha van egy
ilyen biztonsági tartalék. Knapp Tibor egyetértett a tartalék képzésével, a mértékét azonban
vitatta, mivel ennek 1,5 millió forint az éves
költsége. Dr. Szalay László elmondta, hogy
csökkentettük ennek mértékét, de ha kevesebb
lenne, az már nem húzna ki minket az esetleges bajból. Pethő Zoltán hozzátette, hogy van
úgy, hogy késik a normatív finanszírozás, és
a közalkalmazottak bérét, a futó beruházások
részszámláit fizetni kell. A likviditással nem
lehet probléma. A hitelkeret éves díja 1 millió
forint alatt van, a kamat az átlagosnál kicsit
magasabb. A képviselők végül egyhangú igennel fogadták el az előterjesztést.
A képviselők megtárgyalták a 2015. évi költségvetés koncepcióját, amire – a polgármester
elmondása szerint – már nem kötelezi törvény
az önkormányzatot, de ezt akkor is fontosnak
tartják. Továbbra is tendencia, hogy az állami finanszírozás egyre kevesebb. A testület
már 500 millió forint értékben vállalt kötelezettséget 2015-ben elvégzendő beruházásokra.
Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke
elmondta, hogy ülésükön elfogadtak egy módosító javaslatot azzal kapcsolatban, hogy az
állam kevesebb pénzt ad az önkormányzatoknak szociális kiadásokra. A bizottság ezért
javasolja, hogy ne pótolja az önkormányzat
automatikusan a kieső állami pénzeket, tovább
erősítse a rászorultság elvét, és emelje meg a
tartalék előirányzatokat. Pethő Zoltán jelezte,
hogy nem egyszerű a tervezés, az ún, adóerő-

képesség-számítás miatt Dunaharaszti költségeit csak 25 %-ban finanszírozza az állam.
A gyermekétkeztetésről csak január 5-én lesz
felsőbb szinten döntés, de az idei évben is csak
töredékét kaptuk meg az odatett pénzeknek.
Biztonságos költségvetést tervezünk, nem emelünk adókat, a temetői díjakat már három éve
befagyasztottuk, a bölcsődében nem szedünk
gondozási díjat, ez például Taksonyban 60
ezer forint havonta. Az építményadót például
csökkentettük két évvel ezelőtt. Fényes István,
a városfejlesztési bizottság elnöke elmondta,
hogy a módosításokkal együtt támogatják a
koncepciót. Hajdú Zsolt, az oktatási bizottság
elnöke örömét fejezte ki, hogy kéréseik benn
lesznek a költségvetésben. Horváth Jenő, a szociális bizottság elnöke elmondta, hogy eddig is
szigorúan érvényesítették a rászorultság elvét.
Dr. Szalay László elmondta, hogy mint mindig, most is benyújthatják „kívánságlistáikat”
a képviselők arról, hogy milyen faladatokat kell
elvégezni a választókörzetükben, aztán majd
rangsorol a testület. Egy biztos, a kötelező feladatokat az önként vállaltak elé kell helyezni.
A város szabályozási terveinek tárgyalásakor
Knapp Tibor kérte, hogy a feltüntetett helyrajzi számokhoz térképet is mellékeljen az
előterjesztés készítője. Barabás László főépítész elmondta, hogy ő mindent elküldött a
képviselőknek, ami szükséges volt. Ő és a polgármester is hangsúlyozta, hogy nem lesznek
újabb belterületbe csatolások, ennek csak a lehetősége teremtődik meg. A jegyző hozzátette,
hogy jogszabály tiltja is ezt addig, amíg a már
meglévő belterületek nem épülnek be. Knapp
Tibor rákérdezett a Máv-Alsó sorsára, a polgármester azt válaszolta, hogy ott minden a
tulajdonviszonyok rendeződésétől és a közművesítésektől függ. Horváth Jenő azt kérdezte,
miért nem vonatkoznak ugyanolyan szabályok
a Némedi útra, mint a Dózsa György útra?
Pethő Zoltán elmondta, hogy ez a következő
felülvizsgálat napirendjén fog szerepelni.

Ezt követően település-rendezési feladatokat
tárgyalt meg a testület. Hajdú Zsolt szerint kevés a közösségi tér a városban, dr. Szalay László emlékeztetett, hogy volt rá példa, hogy az
új belterületen építkezőkkel kötött szerződésünk
nyomán valósult meg nem egy beruházásunk
(Bezerédi játszótér, Szivárvány Óvoda).
A képviselő-testület titkos szavazással megválasztotta az önkormányzati tulajdonú cégek
felügyelő-bizottságainak tagjait. Előzetesen és
az ülés közben is egyeztettek erről, végül úgy
döntöttek, hogy a DPMV Zrt.-be Horváth Jenőt, a Multi-DH Kft.-be Andrásik Sándort,
Hajdú Zsoltot és Knapp Tibort, a DV Kft.be Drscsákné Kerekes Gabriellát, Fényes Istvánt és Gerber Ferencet delegálják. Az elnököt
maguk közül választják majd meg a tagok. Az
elnök bruttó 50 ezer, a tagok bruttó 35 ezer
forint tiszteletdíjban részesülnek. Knapp Tibor
javasolta, hogy csak egy évre szóljon a megbízatás, ne a teljes ciklusra, de elfogadták végül
a polgármester érvelését, aki szerint, amen�nyiben a következő évben bebizonyosodik, hogy
a Multi-DH-t és a DV Kft.-t össze lehet vonni,
akkor a megszűnő céggel együtt a megbízatások
is megszűnnek. Vita volt még a könyvvizsgáló
megbízatásáról is, akinek 2015. májusig van
szerződése.
A képviselők elfogadták a Mese Óvoda beszámolóját, majd meghatározták a következő félév
üléseinek feladatait.
2015. I. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és napirendi pontjai:
2015. január 26.
• 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet
• Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság beszámolója a 2014-es évről
• Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója a 2014-es évről
• Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
• Településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása
• A3-7-es belvízcsatorna öblözetének feltöltése

és az RSD partvédelemmel kapcsolatos tulajdonosi állásfoglalás kialakítása
2015. február 9. – 18.00 óra
• Közmeghallgatás
2015. február 23.
• 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
• 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása
• 2015. évi közbeszerzési ütemterv jóváhagyása
• Ciklusterv elfogadása
• Dunaharaszti Rendőrőrs beszámolója a
2014. évben végzett munkájáról
• Kisduna TV beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról
• DMTK beszámolója a 2014. évben végzett
munkájáról
2015. március 30.
• Beszámoló a folyamatban lévő peres ügyekről
• Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről
• Pénzügyi Bizottság beszámolója
• Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság beszámolója
2015. április 27.
• Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, a 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotása
• Társadalmi szervezetek 2015. évi támogatása (költségvetésfüggő)
• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolójának elfogadása
• Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
2015. június 1.
• DV Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
• DPMV Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolója
• Multi-Dh. Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
• Kitüntető díjak esetleges adományozása
2015. június 29.
• Beszámoló a határozatok végrehajtásáról
• 2015. II. félévi képviselő-testületi ülések tervezett idő- és napirendi pontjai
• 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
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A művelődés háza és a Könyvtár
Előzetes a József Attila
Művelődési Ház programjaiból

A József Attila Művelődési Házban 2015-ben a farsang
időszakában az alábbi bálok kerülnek megrendezésre:
Január 24-én Farsangi Svábbál lesz a DIH szervezésében.
Február 7-én jelmezes Farsangi Svábbált tart a Német
Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület.
Február 14-én a DMTK Sportbál kerül megrendezésre.
Február 21-én Mazsola és Tádé címmel bábszínházba
várjuk a gyermekeket.
Január 6-tól kéthetente keddenként 14:30-tól folytatódik
a gyerekek festőiskolája Festőstúdió címmel.
Január 7-től minden héten szerdán 18:30-tól a Sváb
Táncház várja próbáira az érdeklődőket.
Részletes programjainkról tájékozódhatnak honlapunkon és facebook oldalunkon! www.dhmuvhaz.hu
facebook.com/dhmuvhaz.hu

Turek Miklós színművész valódi hivatásának a kivételes világirodalmi értékeket képviselő magyar költészet tolmácsolását érzi.
Csaknem egy évtizede indított versszínházi
vállalkozásának fő célkitűzése, hogy a magyar közönség újra felfedezze páratlan nyelvi értékeit, melyek egyedülálló és figyelemre
méltó gondolat- és érzelemvilágot közvetítenek.
„A vers az, amit mondani kell.” - mondta
Kányádi Sándor, de Turek Miklós szerint „a
vers az, amit olvasni és hallgatni is kell!”
A színművész betegségéből felgyógyulva
2015. január 29-én mutatja be Dunaharaszti közönségének Radnóti Miklós halálának
70. évfordulója alkalmából a költő legszebb
verseit.

Luca napi játszóház

A József Attila Művelődési Ház és az Alkotók Dunaharaszti Egyesülete szervezésében az idén is sikeres volt a gyerekek Luca napi kézműves játszóháza.
Köszönet a résztvevő civil szervezeteknek a közreműködésért: Alkotók Dunaharaszti Egyesületének tagsága, Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete, Foltvarázslók, Nőegylet, Manófalva Óvoda,
Sváb Tájház, Nagycsaládosok Egyesülete, Dunaharaszti Művészetbarátok Köre.
A szervezők köszönik a felajánlott adományokat a Buci pékségnek,
Mayer pékségnek, a Be-Ró Kft.-nek és Seres János méhésznek a finom mézért.

Folytatódik R. Kárpáti Péter ismeretterjesztő dokumentumfilm-sorozata, melyet
magyarországi halálközeli élmények témakörében forgatott olyan országosan ismert
és elismert emberekkel mint Jókai Anna, Dr.
Papp Lajos, Vitray Tamás és mások.
Az orvostudományi, vallási szakértők mellett
a klinikai halál állapotából visszatért átélők
beszélnek különös élményeikről.
A film és az előadás célja, hogy a közönség
elé tárja mindazt, amit ma a sokakat érintő
jelenségről tudni lehet, tudományos ismeretekkel, a legfrissebb kutatási eredményekkel,
szakértői háttérrel.

A Nők Lapjában hétről hétre többszázezren olvassák az írásait, és amikor
a lap hasábjain mesélni kezdte azóta
könyvek formájában is megjelent történeteit, azt vette észre, hogy az olvasókban visszhangot váltanak ki gondolatai.
A hozzá tartozó történetek elkezdtek
önálló életet élni és egyre többen vélik
úgy, hogy könyvei olvasása után másképp nézik a világot, másképp fordulnak embertársaik felé.
Gondolatait az életről Dunaharaszti
közönségével osztja meg a Magyar Kultúra Napján.

Előzetes a Városi Könyvtár
programjaiból

FESTŐVERSENY 2014

2015-ben minden hónap második csütörtöki napján folytatódik 1618 óra között a JÁTÉKDÉLUTÁN, a fiatalok szabadidős tevékenysége az ökológia jegyében, melyet a Városi Könyvtárban tartunk, a
Könyvtár, a Szent Erzsébet Karitász és a Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének közös szervezésében.
2015. február 19-én 18 órakor folytatódik Olach Zoltán dr. vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadássorozata, „Akik Szivárványországnak nevezik országukat: Dél-Afrika” címmel, az előadó saját
fényképeivel illusztrálva.
A Városi Könyvtárban ismét kaphatók Dr. Helméczy Mátyás történelmi könyvei, melyeket a családja a könyvtárnak adományozott,
hogy az érdeklődők számára helyben hozzáférhetővé váljon. Az alábbi könyvek vásárolhatók meg a könyvtárban:
Sorsregény (Ára: 1000,- Ft)
Újraírt történelem (Ára: 1000,- Ft)
Hiteles történelem bélyegeken és pénzeken (Ára: 1000,- Ft)
Eltitkolt történelem (Ára: 1000,- Ft)
Hazugság és valóság (Ára: 500,- Ft)
Programjainkról részletesen tájékozódhatnak weboldalunkon és közösségi oldalunkon: www.dhbiblio.hu és facebook.com/dhbiblio

2014-ben a József Attila Művelődési Ház és az ott működő Dunaharaszti Művészetbarátok Köre negyedik alkalommal hirdette
meg műkedvelő művészek részére kiírt festőversenyét. Az előzetes
regisztrációra ötvenen jelentkeztek, majd egy héttel később, a leadási határidőre 42-en jöttek, és hoztak alkotásokat. Nem csak
Dunaharasztiról, hanem Szigetszentmiklósról, Gyálról, Vecsésről,
Taksonyból, Monorról, Monorierdőről, Örkényből, Budapestről és
Torony községből is érkeztek nevezések. A három tagú zsűri, mely a
Dunaharaszti Művészeti Egyesület tagjaiból állt föl, a jeligés képek
értékelésekor több díjra is érdemesítette a jelentkezőket.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre, díjátadóra, és a kiállítás megnyitására 2014. november 28-án került sor a József Attila Művelődési Ház kiállító termében. Az igen szép létszámmal megjelenő
vendégeket Gondos Brigitta gitárzenével és tíz éves kisfia Ágoston
A Dunaharaszti Városi Könyvtár és
a József Attila Művelődési Ház minden kedves Dávid harmonikán játszott népdalokkal fogadta, az intézmény
igazgatója köszöntötte, majd pedig Mikó F. László újságíró, feskönyvtárhasználónak és látogatójának
tőművész, a zsűri tagja értékelte szakmailag a beérkezett alkotásonagyon boldog új esztendőt kíván 2015-re!
kat. A 2014. évi “Az ősz színei Dunaharasztin” témájú festőverseny
díjait az alábbi alkotók nyerték meg:
I. helyezést értek el Wágner Mátyás Taksonyból, Dr. Sziráki
Györgyné Dunaharasztiról és Tímár Irén Monorról. II. helyezésre
szintén három alkotót jelölt a zsűri: Cseh Bettinát Dunaharasztiról, Görög Bélát Vecsésről és Bánkuti Emesét Dunaharasztiról.
III. helyezés díjait nyerték: Smidéliusz Anikó Budapestről, Zéman
Bernadett Dunaharasztiról és Erényi Albertné Torony községből.
Még négy különdíjat is megszavazott a zsűri Kisfalvi Juditnak Dunaharasztiról, Márkosi Erzsébetnek Szigetszentmiklósról, Ambrus
Ferencnek Dunaharasztiról és Tofán Évának Gyálról. A díjazottak
a művelődési ház ajándékait Hajdu Zsolttól, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökétől vehették át gratuláció kíséretében.
Ezután már kötetlen beszélgetés, jókedv és a szakmában való elmélyedés vidám hangulata kísérte az est hátralévő részét. A pályázók
közül néhányan festményeiket felajánlották Dunaharaszti városának, melyeket a Művelődési Házban február végéig az érdeklődők
megtekinthetnek.
Táborosi Zoltánné
igazgató
A Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete köszöni az
egész éves támogatást a Képviselő-testületnek,
Dr. Szalay László polgármesternek s a József Attila
Művelődési Háznak.
Boldog új évet kíván az egyesület nevében
Tóth Istvánné vezető
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Idehaza az idősebb generációnál
hogy állunk az erőemelésben?
Tavaly volt nálunk a világbajnokság, dobogós helyen végeztünk az éremtáblázaton. Az oroszokat vagy az amerikaiakat
persze, nem múltuk még felül, legalább
is, ami az összképet jelenti.

Megérkezni
Interjú egy haraszti sráccal
Kerekes Balázs tizenöt évesen elnyerte a világbajnoki címet. Nem
kártyán, mint Rejtő hőse a Nobel
díjat, hanem a valóságban. Elnyerte, mert el akarta nyerni. A sportág maga is érdekes: erőemelés. Ez
az tudod, amikor egy hétköznapi
ember oda lép mondjuk a 160 kilós
súlyhoz, nekifeszül, de a súly meg
sem mozdul. Balázs 195 kilót húzott fel. Ő a világbajnok az erőemelés U16 kategóriájában.
Mikor nyertél és milyen számokban?
A 2014-es világbajnokságon Floridában,
november 12-én lettem második erőemelésben – összetettben, 195 kg volt a legjobb emelésem. Azt hiszem, alábecsültem
magam, mert ment volna a kétszáz kiló
is, de biztosabbnak éreztem ezt a súlyt,
sőt világcsúcs lett. És a fő számomban,
november 15-én, felhúzásban, szintén világcsúccsal nyertem.
Hogyan készültél fel a versenyre?
A felkészülés több részből áll: az első,
a fizikai rész, amikor alapozunk, mint
minden versenyre, aztán a csúcsterhelés,
kipróbáljuk, mennyit bírunk, de ha csak
ezeket a technikákat alkalmaztam volna,
nem hiszem, hogy ott álltam volna a dobogó tetején, mert nem voltak olyan nagy
különbségek. A felkészülés második része
a mentális felkészülés. A versenyfelkészülés alatt minden nap meditálok egy kicsit,
elképzelem, hogy ott állok a versenydobogó tetején és emelem a súlyt. Aztán
mélyebbre megyek, egyesével végignézem
az izmaim, hogy minden rendben van-e.
Ezek tanulható technikák. Aztán kitűzök
a versenyhez képest egy célt, hogy hétről
hétre mennyit akarok fejlődni. Ezt aztán
túlteljesítem. A verseny előtti napokban
felkészítem a testem arra, hogy fel tudja
majd használni ezt az energia többletet,

amire a verseny során szükségem lesz. Ez
a teljesítményemhez száz százalékához
képest plusz tíz-húsz százalék. Megkérem
a testem, hogy segítsen ebben engem, és
előre hálát adok neki ezért. Ez mindenkinél másként zajlik, aki Istenben hisz, az
Istennek ad hálát, aki Allahban, az neki.
Én a testemnek. A verseny előtti utolsó
percekben is meditálok, elképzelem, hogy
meg volt az emelés, megfeszülnek azok
az izmaim, melyeket használok. Aztán,
ez úgy is történik meg, ahogyan elképzeltem. Például, mikor elképzeltem, hogy
emeléskor elfordul kicsit az egyik csuklóm, a versenyen, a valóságban is ugyan
úgy elfordult.
Ezek szerint, a felkészülésed egy
pontos fizikai és mentális tervezési
folyamat. A versenyen magán, óriási koncentrációra van szükséged.
Ott a helyszínen mennyire zavar a
környezet?
Amikor ott vagyok, már egyszerű lesz
minden, mert ott akartam lenni. Felteszek egy fejhallgatót, beteszek valami
zenét, elképzelem közben az egész folyamatot újra. Volt olyan, hogy versenyen
megkérdezték, miért csinálom ezt? Volt,
aki szintén ki akarta próbálni. Volt, amikor odajöttek fotózni, hogy itt az a srác,
aki „energiát szed valahonnan”.
Igen, kívülről csak egy laza srác látszik, aki éppen zenét hallgat, aztán
odamegy és felhúz egy elképesztően
nagy súlyt. Milyen érzés fellépni a
dobogóra?
Mintha a semmi közepén ott lenne egy
dobogó. Senki és semmi más, csak én vagyok ott, a súllyal, amit az életem árán is
meg fogok mozgatni. Nem hallok semmit
és nem látok semmit akkor. Felemelem,
ledobom. Aztán, egy harminc-negyven
másodperc után látom a közönséget, ahogyan tapsolnak, ott vannak a kamerák…

Ugyanígy volt ez gondolom, a legutóbbi világversenyeden is?
Legutóbb három napon belül két verseny
volt. Az első verseny, az erőemelés ös�szetettben a fentebb leírt módon történt
minden. Verseny után már azt éreztem,
hogy kicsit megfájdult a hátam, izomlázam volt, elfáradtam. Három nappal
később, melegítettem és meghúztam az
egyik hátizmom. Fájt mindenem, nem is
aludtam rendesen. Szóval, melegítettem
és a százhatvanöt kiló olyan szinten nem
mozdult meg mintha kettőszázötven kiló
lett volna. Egyáltalán meg se moccant.
Nem tudtam mit tenni, száznyolcvan kiló
kezdősúllyal voltam beírva, nem lehetett
már módosítani. Abbahagytam a melegítést és meditáltam. Aztán felléptem
a dobogóra és megemeltem a súlyt, sőt
utána emeltem rajta 10 kg-ot, és azzal is
megküzdöttem.
Az ember azt hinné, a testben fizika
és kémia minden, és persze az agyban szintén: fizika és kémia.
Összetett dologról van szó, nagyon kevesen képesek alkalmazni azokat a képességeiket, melyeket lehetne alkalmazni. Ez
bármilyen sportra igaz. Nemrég volt egy
kísérlet, amiben olimpiai bajnokoknak
lejátszották a versenyszámukat újra, miközben mindenféle műszerekkel vizsgálták őket. Pontosan azok az izmaik feszültek meg és pont úgy, a kísérlet közben,
mint egy valódi versenyen. Ha egy edzést
játszottak le, más lett az eredmény. Nekem az, hogy a mentális felkészülés legalább annyira fontos, mint a fizikai, működik. Én ebben hiszek.
Volt egy összetett VB elsőséged is
korábban, amit 395,5 kilóval értél
el. Ez miből tevődött össze?
Legjobb guggolás, fekvenyomás és felhúzás. Ez a mostani versenyen kereken
négyszáz kiló volt.

Mikor választottad ezt a sportágat?
Miért pont az erőemelést?
Először úsztam, aztán fociztam, mint sokan mások. Tizenkét éves koromban elszakadt a térdszalagom és porc sérülésem
is volt. A professzor úr azt mondta, nem
kaphatok sportorvosit, tehát nem sportolhatok tovább. Lejártam egy edzőterembe
akkoriban, ahol Gyenes Feri (aki maga is
világbajnok erőemelésben) mondta, hogy
szívesen ír nekem egy edzéstervet. Egykét hónap múlva pedig elárulta, hogy ez
egy erőemelő edzésterv volt, és ha van
kedvem, akkor folytathatnám. Hát így
kerültem az erőemelés világába.
Hogy állasz a tervekkel?
Az idén még az U16-os kategóriában indulhattam, jövőre más az U18-ban. Ott
is, ahogyan eddig szeretnék nyerni. Már
azért a pillanatért megérte az egy év felkészülés, amikor ott állok a dobogón és
megszólal a magyar himnusz. De most
már van más ok is: rengeteg embertől
kaptam üzenetet a világbajnokság után,
hogy én tartom bennük a lelket. Kaptam
árva kislánytól, rákos betegtől. Azt érzem
most, hogy szeretném megmutatni az embereknek, hogy nincs lehetetlen. Amiről
azt gondoljuk, hogy nem tudjuk megcsinálni, azt legtöbbször csak mi képeztük le
magunknak. Sikeres és sikertelen ember
között csak az önmagába vetett hit, és az
arról kialakított kép a különbség. Nem a
körülmények. Hogy honnan indulsz. Én
59 kg-os vézna srácként indultam. Megfelelő gyakorlással és hittel szinte mindenre
képes lehet az ember, bármi lehetséges. A
sportban, és a való életben egyaránt. Ha
sok olyan ember van, aki jobbá szeretné
tenni a világot, akkor jobb lesz a világ.
Szeretném, ha több boldog ember élne
köztünk. Én erre törekszem.
Milyen színekben sportolsz?
Fradi, természetesen. Mindig is Fradi

szurkoló voltam, így aztán szerencsés vagyok, hogy a kedvenc klubom színeiben
sportolhatok.
A táplálkozás és annak "kiegészítése", mondjuk a dopping, hogy jelenik meg ebben a sportágban?
Fiatal korban is, minden rosszindulat
nélkül mondom, vannak, akiken azért
látszik, hogy nem véletlenül olyanok,
amilyenek. Én tisztán, a saját erőmből
akarom elérni azt, amit elérek. Megfelelő
táplálkozással hat plusz egy étkezésre beosztva, dekagrammra kiszámolt makronutriensekkel, jó edzéstervvel és mentális
felkészüléssel. Hetente 4-6 edzésem van, a
testem fáradtságától függően. A testemre hallgatva edzem. Egyszer fordult elő,
hogy nem hallgattam a testemre, jött is
egy sérülés a hátamban.
Gyakoriak nálatok a sérülések?
Előfordulnak. Most a verseny után fájt a
derekam, de a masszőröm Anikó „megcsinálta”, és most jól vagyok. Van, aki rendszeresen szed fájdalomcsillapítót. Nekem
nem kell. Erre is időben rá kell készülni. A
siker mellett az egészség is fontos.
Visszatérve a legutóbbi versenyre:
milyen érzés volt egy tizenöt éves
haraszti srácnak olyan közegben
lenni, mint egy világverseny?
Azt éreztem, hogy megérkeztem. Elértem
azt, amit akartam. Köszönet érte. Az
emberek általában hajtanak a megélhetésért, célokért, aztán ha meg van, hajtanak tovább. Én azt mondtam: itt vagyok
és köszönöm szépen. Kell egy pillanat,
amikor megállunk és élvezzük azt, amiért küzdöttünk. Kilépünk egy pillanatra
a mókuskerékből. Kell, hogy értékelni és
élvezni tudjuk, amit elértünk. Különben
nincs értelme küzdeni.
Édesanyád nem félt? Mit szól ehhez a szép teljesítményhez, amit
elértél?
Édesanyám mindenben támogat. Azt
mondja, ameddig örömet okoz, csináljam. Édesapám nem él már, Édesanyámmal nagyon egy hullámhosszon vagyunk.
Nagyon fontos nekem Ő, és Neki is há-

lával tartozom mindenért, amit elértem.
Csak egy mondat még: Dunaharaszti
Város Önkormányzatának is szeretnék
köszönetet mondani, hogy a világbajnokságra való kijutásom segítette.
Egy mosolygós, de mégis komoly, végtelen
nyugalmat árasztó fiatalemberrel beszélgettem kedvenc sportjáról. Talán többről
is. Az emberi teljesítőképesség határairól,
a háláról és arról, hogy meg kell állnunk
egy pillanatra, hogy örülni tudjunk annak,
amit elértünk. Álljunk meg így az év elején mi is egy szóra, örüljünk annak, amit
elértünk, bízzunk abban, amit el akarunk
érni.
Bízzunk abban az erőben, amit Balázs
mutat nekünk. Próbáljunk meg hinni magunkban, mi is.
Rejtő megfogalmazásában, a kanti gondolat jut eszembe: „A dolgoknak van egy
külön, legfőbb lényege, a mi korlátozott
érzékelésünkben előforduló benyomásoktól
független. És ez a tartalmuk igazi jelképe.”
Mikó F. László

Egyelőre nem létesül
posta Alsó-faluban
Alsó-falu idősödő lakossága számára az egyik
legnagyobb problémát az alapvető szolgáltatások
hiánya jelenti, hisz sem posta, sem gyógyszertár
nincs a közelben. Kiemelt feladatomnak tekintem, az idős emberek segítést, így mihamarabb
szerettem volna hozzálátni a megoldásra váró feladatokhoz.
Egy kis posta számára kitűnő hely lenne a Magyar és a Zöldfa utcán található élelmiszerbolt
melletti kiadó helyiség. Beszéltem a tulajdonossal, Horváth Zoltán úrral, aki elmondta, hogy
szívesen adná ki az üzlethelyiséget egy kis posta számára. A vállalkozási alapon működő postára is van példa Dunaharasztin az Anna-házban, amely közmegelégedésre látja el a feladatát.
Egyeztettem az Anna-házi postát üzemeltető vállalkozás vezetőjével, Frickné Csombók Annával,
aki örömmel vette a nyitás esetleges lehetőségét
az Alsó-faluban is.
Már csak a posta illetékesének beleegyezésére
volt szükségem, így Jegyző úr pártfogó telefonhívása mellett levélben kértük a támogatásukat.
A levelünkre az alábbi választ kaptam:
„Tájékoztatom, hogy 2015. évben tervezett Dunaharaszti 1 posta teljes felújítása, ezt követően
ügyfeleink a mai kor követelményeinek megfelelő,
felújított környezetben vehetik igénybe a postai
szolgáltatásokat. Célunk, hogy ügyfeleink minél
szélesebb köre vegye majd igénybe a felújított
postahelyet, ezzel is biztosítva a beruházás sikerességét. Annak érdekében, hogy a Magyar Posta
számára a beruházás megtérülő legyen elengedhetetlen a forgalom koncentrálása, az üzemeltetéshez kapcsolódó költségeinek a csökkentése.
Egy újabb szolgáltató hely nyitása – akár vállalkozó formában is -, a beruházás sikerességét
kedvezőtlenül érintené.„
A válaszlevél szerint jelenleg a posta nem nyitott
arra, hogy Alsó-faluban egy kis fiók üzemeljen.
Bár örvendetes, hogy a nagy posta felújításra kerül, megszépül és korszerűsítik, de ez sajnos nem
hozza közelebb az itt élőkhöz a szolgáltatást, az
alapproblémát nem orvosolja. Szándékomban áll
tovább próbálkozni, abban a reményben, hogy a
posta vezetősége meggyőzhető, és engedélyezi egy
új fiók üzemeltetését.
Knapp Tibor
önkormányzati képviselő

Szavalóverseny

Szaladnak az évek: november 12-én már ötödik
alkalommal
rendeztük
meg iskolánkban az immár
hagyománnyá váló szavalóversenyt, amit Kiskun
Farkas László emlékére
hirdettünk meg.
Nagy szeretettel vártuk a
Hunyadi és a Kőrösi Általános Iskola tanulóit. A
második és harmadik évfolyam 3-3 kisdiákkal képviseltette magát. Czompa
Gyula igazgató úr megnyitója után két 4.a osztályos tanuló, Szikora Bettina és Mehlhoffer Tivadar
elszavaltak 1-1 Kiskun
Farkas László verset. Aztán megkezdődött a verseny. Bár kissé izgatottak
voltak a megmérettetés
miatt, a verseket nagyon
szépen, kellő felkészültséggel és tehetséggel adták
elő. Örömünkre többen is
Kiskun- Farkas László verséből választottak.
A zsűrinek bizony nem
volt egyszerű dolga, nehéz
volt a döntés a helyezések
megállapításában. Amíg a
döntése vártunk, egy kis
uzsonnára invitáltuk a
gyerekeket.
Aztán végre megszületett
a döntés. Szívből gratulálunk minden résztvevőnek.
A díjazottaknak külön is.

És külön köszönet az őket
felkészítő tanító néniknek.
A versenyt megtisztelte jelenlétével a költő két unokája, Oltvári Beatrix és
Csizmár Dóra, akik nagy
örömmel segítettek a díjak
átadásában.
Reméljük jövőre is ilyen
kellemes délutánt tölthetünk el együtt.

Eredmények:

II.évfolyam:
1.Nádai Nagy Natália
II. Rákóczi Ferenc Ált.
Isk.
2. Seregély Balázs Kőrösi Csoma Sándor Ált.
Isk.
Tóth Márta II. Rákóczi
Ferenc Ált. Isk.
3. Bercsek Bianka Hunyadi János Ált. Isk.
III. évfolyam:
1. Serfőző Bence Kőrösi
Csoma Sándor Ált.Isk
2. Póka Sarolta Hunyadi János Ált. Isk.
3. Itzerberger Pál
Kőrösi Csoma Sándor Ált.
Isk.
Virág Szabolcs
II. Rákóczi Ferenc Ált.
Isk.
A következő tanévben is
újra várunk mindenkit a
megmérettetésre.
Széplakiné
Halmai Rita

Mézeskalácsház
Másodikos osztályommal november 18-án a Kerekasztal
Színházi nevelési Központ foglalkozásán vehettünk részt, ahol
rendkívüli élményben volt részünk, s egy délelőttre igazi színészekké válhattunk.
A színházi nevelés- theatre in education- egy egyedülálló művészetpedagógiai módszer. A színházművészet és a reformpedagógia legjavát ötvöző műfaj, olyan életre szóló élményben
részesíti a fiatalokat, amely az őket körülvevő világ megértésére, és az ahhoz való viszonyuk kialakítására sarkallja őket.
A program magas művészi színvonalon kidolgozott színházi
előadásból és a nézők – általános vagy középiskolai diákcsoport – aktív részvételére épülő feldolgozó részből áll. A foglalkozásokon a – színészként és drámapedagógusként egyaránt
képzett – színész- drámatanárok mindig csak egy osztállyal
dolgoznak, hogy minden egyes vélemény, ötlet, személyes
megjegyzés meghallgatásra találjon. A színházi nevelési foglalkozásokon minden esetben erkölcsi-morális, életkori, társadalmi és mikroközösségi problémák állnak a középpontban.
A „Mézeskalácsház” az 1-2 osztályosok számára készített
foglalkozás volt, mely a Grimm testvérek klasszikusának, a
Jancsi és Juliska történetének újszerű feldolgozására épült. A
program lehetővé tette számunkra, hogy közösen megértsük
, mi történhet, ha egyszer „bekopogtat az ablakon a nyomorúság”. A gyerekek biztonságos kereteken belül foglalkozhattak nehéz kérdésekkel, a bennük rejlő félelmeikkel. A felkínált
szerepekbe lépve átélhették, alakíthatták az eseményeket,
maguk is a darab rendezőivé válhattak. Belehelyezkedhettek a felkínált helyzetbe, és meghatározhatták ahhoz fűződő
viszonyukat. Ez a módszer ily módon nagyban hozzájárul a
társadalmi felelősség minél szélesebb körű tudatosulásához.
A műfaj alaptézise, hogy a gyerekek önálló tapasztalatokkal
és véleménnyel rendelkező autonóm személyiségek, akiknek
lehetőséget kell teremteni, hogy biztonságos környezetben tegyék próbára és alakítsák értékrendjüket, hogy egészséges,
szociálisan gondolkodó tagjai lehessenek társadalmunknak.
A történet feldolgozása, a jóízű beszélgetés a másnapi tanórán tovább folytatódott, melyhez óratervezet keretében
javaslatokat, útmutatást kaptam.
A gyerekek és a magam nevében is köszönöm szépen a Marcibányi Téri Művelődési Központnak , s az ott működő Kerekasztal Társulásnak a felejthetetlen élményt!
Humicskó Zsuzsanna

Rákóczi hírek

Dunaharaszti - 2014. december 13

12 Dunaharaszti - 2014. december

Dunaharaszti - 2014. december 15

14 Dunaharaszti - 2014. december

Baktay hírek

Sportélet
A várva várt nap
Szalagavatónkat november 28-án tartottuk a Csepeli
Munkásotthonban. Szeptember óta izgatottan készülődtünk a nagy eseményre. A nagy napon a lányok a
fodrásztól kezdve a sminkesig mindent bejártak, hogy
szépek legyenek az ünnepségen.
Öt órakor mindannyian visszafojtott lélegzettel álltunk a színpadon, és vártuk, hogy fellebbenjen a függöny. Igazgatónőnk köszöntője után levonultunk a
világot jelentő deszkákról. Így sajnos nem láthattuk
élőben a 11. osztályosok búcsúztatóját. A kivetítős
teremben megnézhettük volna a műsorukat, de lámpalázunk nem engedte, hogy leüljünk.
A szalagtűzést a 13. B osztály kezdte. Idegesen topogtunk az ajtóban, néhány lány attól félt, hogy bevonulás közben összeakadnak a lábai, vagy leesik a cipője,
miközben minden szempár ránk szegeződik. Szerencsére nem történt semmi baleset. Az izgalom miatt
csak néhány percnek tűnt, amíg osztályfőnökünktől
megkaptuk a szalagunkat. Utánunk a12. A, majd a
12.C osztály következett.
A rövid szünetet átöltözésre használtuk fel, majd az
osztálytáncok következtek. Elfogultság nélkül állíthatom, hogy mindhárom produkció üdvrivalgást és
tapsvihart váltott ki a közönségből. Mi egy retromixre táncoltunk, kezdetben apácajelmezben, majd átalakultunk igazi diákokká. A 12. A tanulói nagyon
látványos, jól kidolgozott műsort adtak elő. A 12. C
osztály „katonás fegyelmével” kápráztatta el a nézőket.
Az osztályvideók levetítése alatt átöltöztünk a keringőkhöz. A lányok végre felvehették a gyönyörű fehér
ruhákat, a fiúk is kimondottan jól mutattak az elegáns frakkjukban. A produkciók után néhány kön�nycseppet is felfedeztünk szüleink szemében. Az est
a végzős osztályok közös énekével zárult. Mindenki
elégedetten tért haza, nagyon jól sikerült az idei szalagavató.
Hétfőtől újabb feladat várt ránk: készülnünk kell a
vizsgáinkra, s ez szintén sok időt, fegyelmet, koncentrációt kíván.
Bozóki Ágnes
13. B osztály

November hónapban megkezdődtek iskolánk számára a diákolimpiai szereplések. Csapatainkat - különböző korcsoportokban - atlétika, labdarúgás,
kézilabda, röplabda sportágakban neveztük a megmérettetésekre, valamint
a B33-as kosárlabda nevezések még most is folyamatban vannak. Nemcsak
az őszi-téli időszakban, hanem a tavaszi szezonban is számos sporteseményen tervezzük az indulást és a jó szereplést. Most a labdarúgás eredményeiről számolunk be.

Labdarúgás

2014. november 11-én iskolánk VI. korcsoportos fiú labdarúgó csapata
Szentendrén remek szerepléssel sikeresen vette az akadályt, és megnyerte
a 4 csapatból álló csoportversenyt. Az ellenfelek: Budaörs és két szentendrei gimnázium csapatai voltak.
A remek szerepléssel bejutottak a megyei középdöntőbe, ahova egy szurkolói busz is elkísérte a fiúkat. Erre 2014. december 1-jén került sor Vácon.
Az erős mezőnyben egy negyedik helyre futotta, így a megyei döntőbe
már nem sikerült továbblépni. Ennek ellenére gratulálunk a csapatnak,
jövőre ismét nekivágunk a még jobb szereplés reményében!

A csapattagok: Bábik Dominik, Erdélyi Bálint, Vitányi Gergő,
Csesznák Ádám, Eisrich Nándor, Szabó Márton, Temmel Norbert, Hujder Zsolt, Szilágyi Ákos, Gruttó Levente
Edző: Csépány Szilárd – testnevelő tanár

Coca-Cola Cup

Mondhatni hagyománnyá vált a Coca-Cola Cup és az MLSZ
által kiírt amatőr focibajnokságban való szereplés az iskola lány
focicsapata számára. Már harmadik éve vesznek részt lányaink
ezen a tornán. Az idén a tisztes helytállás és a tapasztalatszerzés, a csapategység megteremtése volt a legfontosabb feladat. Ezt
a kihívást sikeresen teljesítették a lányok. A tavaszi fordulóban
lesz még esélye bizonyítani a csapatnak. Lelkesedésük töretlen volt
mind a három csoportmeccs alatt. Ellenfelek voltak: Gödöllő két
gimnáziumi csapata és Budaörs.
A Csapat tagjai: Portik Dóra, Kiss Vivien, Barna Dóra, Borza
Enikő, Torhosi Szilvia, Lobont Patrícia, Horváth Laura, Dallmann
Dóra, Pintér Dóra, Molnár Anita
Edző: Csépány Szilárd - testnevelő tanár
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ÖKO- és Egészségnap
Október 18-án iskolánkban, a
Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskolában,
ÖKO- és Egészségnapot tartottunk. Az iskola területén,
helyben megszervezett, tartalmas programok mellett a
3.b és 3.c osztályok „házon
kívül” is tájékozódtak a fent
említett témában. A helyi
szennyvíztisztító telepet és a
mellette található zöldhulladék-feldolgozó telepet látogattuk meg.
Úgy döntöttünk, hogy kihasználva az október végi, de tavaszias jellegű időt, kerékpárral
megyünk és az egészségünkre
is figyelünk kicsit. Szerencsénkre igen sok szülő szegődött mellénk, így jelentős
létszámú seregünk egy rövid
iskolai bemelegítő torna után,
„lóra szállt”. A telep felé közeledve, korábbi aggodalmainkkal ellentétben, nem várt
minket „szagos” meglepetés.
Nem is értettük a dolgot, hiszen egy szennyvízteleppel
kapcsolatban másra számít
az ember. Ledó György, a telep főgépésze és kollégája már
várt minket. Végigvezettek
a telepen lépésről lépésre. A
szennyvíz beérkezési pontjától a gyakorlatilag ivóvíz-tisztaságú víz kilépési pontjáig
a tisztítási folyamat minden
lényeges lépéséről tájékozódhattunk. A tisztítási folyamat
során keletkező, virágföldszerű anyag sorsáról is megtudhattuk, hogy az bizony a
szomszédos zöldhulladék-feldolgozó telepre kerül. Még
a számítógép-vezérlés csínját-bínját is megismerhettük,
lévén éppen ottlétünkkor jelzett a rendszer egy hibát. A
patika tisztaságú laboratóri-

umba is bekukkantottunk és
megtudtuk, hogy igen szigorú
ellenőrzés zajlik egy ilyen telepen. A szennyvíztisztító-telep
és a zöldhulladék-feldolgozó
telep között szoros együttműködés van.
A zöldhulladék –feldolgozó
telep vezetője, Tacsi István,
elmondta, hogy ide jellemzően a helyi lakosok hozzák be
a zöldhulladékot, mely más
természetes anyagokkal keverve és némi pihentetés után
a szántóföldekre kerülve hasznosul újra.
Ezúton is köszönjük a telep
vezetőjének, Kuti Erikának,
hogy lehetővé tette számunkra a telep meglátogatását, és,
hogy egy jól hasznosítható,
gyakorlati tapasztalattal gazdagodhattunk. Hálásan köszönjük Ledó Györgynek és
a szennyvíztelep dolgozóink a
lelkes „idegenvezetést”, Tacsi
Istvánnak a tájékoztatást a
zöldhulladék-feldolgozás folyamatának minden részletéről. 			
3.b és 3.c osztály tanulói
és a tanító nénik

Ez tényleg „SZUPPI” volt!

Ismét ott voltunk
Az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány
2014. október 17-én rendezte
meg, immár 10. alkalommal,
az országos és határon túli
Bolyai Matematika Csapatversenyt.
A verseny népszerűsége
annak köszönhető, hogy a
szaktárgyi
tehetségsegítés
mellett még egy fontos készségre tanítja meg az általános iskolásokat. A versengés
izgalmát sikeresen ötvözi az
együttműködés ösztönzésével. A diákoknak nem csak a
főként logikára, kombinációs
készségekre, az összefüggések
felismerésére építő feladatokra kell felkészülniük, hanem
a sikeres szerepléshez előre
ki kell alakítaniuk csapataikon belül a munkamegosztást, a team-taktikát, a közös
gondolkodás és az együttes
problémamegoldás leghatékonyabb formáját. A verseny
lehetőséget teremt arra, hogy
a gyerekek átéljék az együttgondolkodás örömét, és a
logikus gondolkodás mellett
képességeiket közvetlenül is
bemutathassák diáktársaik
előtt.
Tavalyi sikereinken felbuzdulva az idei évben még több évfolyamon, még több csapattal
készültek iskolánk tanulói
erre a versenyre, hogy közös
erővel összemérhessék tudásukat megyénk több száz má-

sik csapatával. A Pest megyei
versenyzők elért pontszámaikkal magasan kiemelkedtek
az országos átlagból. Ebben
az igen erős mezőnyben a 4.,
a 6. és a 7. évfolyamosaink
olyan jól teljesítettek, hogy
meghívást kaptak a november 3-i ünnepélyes eredményhirdetésre, ahol oklevelük
mellett egy-egy kis ajándékcsomagot is átvehettek.
Csapataink mindhárom évfolyamon a IV. helyezést hozták el.
Felkészítő tanáraik: Sinkó
László, Drahosné Akócsi
Ancilla, Némethné Csobolyó
Éva, Bella Lehelné
Versenyzőink:
4. évfolyam:
Hégely Ábel 4.a
Németh Anna Eliza 4.b
Németh Ákos 4.b
Csapi Zsombor 4.c
6. évfolyam:
Csapi Zsófia 6.a
Gráf Ádám 6.a
Hegedüs Andor 6.a
Török Lilla 6.a
7. évfolyam:
Bakos Rita 7.b
Bujna Vivien 7.b
Dorogsághy Levente 7.b
Rácz Dominik 7.b
Köszönjük diákjainknak a
sok-sok gyakorlást, a sikeres
felkészülést, és gratulálunk a
nagyon szép eredményhez!
Némethné Csobolyó Éva

A Dunaharaszti Hunyadi János Német
Nemzetiségi Általános Iskola negyedik
évfolyamának diákjai erdei iskola programon vettek részt Egyházaskozáron,
a SZUPPI Ifjúsági Szálló-és Lovasudvar-ban 2014.09.15. és 19. között. A
családi vállalkozásként működő szálló
fura elnevezése a tulajdonos-házaspár,
Szuppáncsics Hajnalka és férje, Nándor
vezetéknevéből adódik. A négy osztály
106 tanulója, s a hat kísérő pedagógus
élménydús hetet töltött a hangulatos baranyai falucskában.
A szülők többségének rendkívül nagy
segítséget jelentett, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ átvállalta
az egyébként jelentős részvételi költségek
döntő részét (75 %-át), így nekik csupán
7.000,- forintot kellett befizetniük. Másik
támogatónk, a Dunaharaszti Német Kisebbségi Önkormányzat 50.000 forintos
hozzájárulása tette lehetővé, hogy útközben Tolnán megtekinthettük a Kékfestő
Műhelyt, s gyönyörködhettünk a Kékfestő Múzeum kézműves alkotásaiban, s a
bikali tájház kiállításában.
Kollégáink hosszú és aprólékos szervezőmunkája előzte meg az utazást, így évfolyamunk témahetét, s annak órarendjét
is úgy terveztük, hogy azt az erdei iskolában valósíthassuk meg.
Táborhelyünk gazdaságában rendhagyó
környezetismeret-órákon
ismerhették
meg diákjaink hagyományos háziállatainkat: segíthették gondozásukat, tanulmányozhatták testfelépítésüket, életüket.
A honismereti foglalkozások tapasztalt
előadói őseink életét, öltözködését, szo-

kásait mutatták be, s beavattak az íjászkodás, kardozás fogásaiba. Egész napos
pécsi kirándulásunk alkalmával a város
múzeumait látogattuk meg, a Bányászati Múzeum előtt Vasarely, Zsolnay, és
Csontváry alkotásait vettük sorra. Útban
hazafelé az Abaligeti-cseppkőbarlang fantasztikus képződményeit is megcsodálhattuk.
Bikalon, a Reneszánsz Élménybirtokon
a középkori építészet jellegzetességeivel
ismerkedtünk, a Sváb Tájházban pedig
nemzetiségi német népismereti tudásunkat gyarapíthattuk.
Diákjaink fogalmazási készségeiket is
csiszolhatták: folyamatosan vezették naplóikat, röviden összefoglalva benne aznapi
tapasztalataikat, élményeiket.
A kézműves foglalkozás eredményeként
a gyerekek a saját maguk által batikolt,
megfestett pólókat viselhetik.
Hazainduláskor a viszontlátás reményében búcsúztunk kedves vendéglátóinktól,
s bár fáradtan, de felejthetetlen pillanatokkal, szép élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza városunkba.
Szeretnénk köszönetet mondani a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, valamint a Dunaharaszti Német
Kisebbségi Önkormányzatnak támogatásukért, melyek segítségével színesebbé és
színvonalasabbá tudtuk tenni diákjaink
erdei iskoláját.
Sinkó László

Iskola kicsit másképp
Szeptemberben Egyházaskozáron voltunk az osztályommal. Egy tanítási hetet
töltöttünk ott.
Nem hagyományos tanóráink voltak,
mégis többet tanultunk, mint a tantermi
tábla előtt. Erdei iskolás tanóráink a szabadban voltak. Az állatok és a növények
közelsége könnyebbé tette a tanulást.
Emellett rengeteget kirándultunk, kiállításokat néztünk meg. Nagyon sok tudással és élménnyel gazdagodtunk. Észre
sem vettük, hogy mennyit tanultunk.
Nagyon gyorsan eltelt ez a hét. Bárcsak
ilyen lenne az egész tanév!
Droppa Bence 4.c
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Programok
Óvodánkban november 10-14-ig „Egészség
hetet”tartottunk. A hét programjai hozzájárultak a gyermekek élményeinek, ismereteinek gazdagodásához, az egészség témakörben A változatos programokban külső
résztvevők is színesítették óvodai életünket.
Programunk, a hétfői napon papírgyűjtéssel és elektronikai hulladékgyűjtéssel
kezdődött. Kedden a Gyermekek Egészségéért Program (GYERE) keretében az
egészséges táplálkozással kapcsolatban
voltak foglalkozások. A közös játék során
mélyülhetett a gyermekek ismerete a zöldségek és gyümölcsök témakörben, a vidám
beszélgetés után elfogyasztották a zöldségeket. A gyermekek tartalmas foglalkoztató
és pontgyűjtő füzetet kaptak ajándékba. A
pontgyűjtő füzetbe a nevelési év során 15-15
darab alma és labda matricát lehet összegyűjteni, amennyiben egészséges táplálkozással, vagy sporttal, mozgással kapcsolatos
rendezvényeken vesznek részt. A legtöbbe
matricát összegyűjtő gyermekek ajándékokat kapnak majd. A szövetség felajánlotta, hogy felkérésre az intézmény további
programjaiban is szívesen részt vesznek,
hiszen a cél közös, a gyermekek egészséges

életmódra nevelése. A következő napon a
Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat
munkatársai készségesen mutatták meg
a gyerekeknek az óvoda udvarára parkolt
mentőautó működését, felszereltségét. Érdekesen beszéltek fontos munkájukról a koraszülött gyermekek szállításáról és a szállítás
közbeni gyermekekről való gondoskodásról.
A gyerekek beszállhattak a mentőautóba,
lehettek sofőrök és megnézhették az inkubátort, melyben most egy játék baba is el volt
elhelyezve. Ajándékként minden csoport
átvehette a csoportról készült fényképet,
ami a mentőautó előtt készült, valamint egy
mentőautót ábrázoló kis lapot. A csoportonkénti bemutató a mentőautó szirénájának bekapcsolásával ért véget. Csütörtökön

2015 A MUSTANG ÉVE!

meghívásunkat elfogadva a Dragon Team
vezetője Csurka László megismertette a
gyermekekkel a karate küzdősport alap
mozgásait, szabályait. A gyermekek örömmel vettek részt egy másféle mozgásos tevékenységben, fegyelmezetten hajtották végre
a bemutatott gyakorlatokat. Néhány kis
gyermek már tagja a sportegyesületnek, ők
a gyakorlatok bemutatásában aktívan részt
vettek. Pénteken a Marcipáncica Társulat
előadásában a „Mese a tisztaságról”című
interaktív mesejátékba kapcsolódhattak
be a gyerekek. A történet végére láthatták,
hogy mennyire fontos a tiszta környezet, a
tisztálkodás, mert csak így kerülhetjük el a
bacilusok támadását, amelyek megbetegíthetnek bennünket. A mesejáték költségét az
óvodánk alapítványa, a Dunaharaszti Napsugár Óvodáért Alapítvány finanszírozta.
Következő óvodai programunk a Mikulás
várás volt. Intézményünkben közös ünneplés keretében a gyermekek számára mesejátékkal készültünk, melynek címe „A Télapó
kesztyűje”. A gyermekek aktív résztvevői és
segítői voltak a dramatizálásnak. Örömmel
segítették a varázsige megtanulásával és elmondásával a nyuszit, aki a félelmetes erdőn
átkel, hogy a Télapónak elvigye a kesztyűjét. A kesztyű nélkül a nagy hidegben nem
tudna útra kelni és elvinni a gyerekeknek az
ajándékokat. A nyuszika ajándékul szaloncukrokat kapott a Télapótól, melyet a többi
állat segítségével szétosztott a gyerekek között. A mesejáték után a gyerekek elmondták a tanult verseket és elénekelték az énekeket, közben a Mikulás is megérkezett, aki
az ablakból integetve hallgatta a gyönyörű
énekeket. A csoportokba való visszatérés
után örömmel tapasztalta minden gyermek, hogy a Mikulás nagyon sok ajándékot
hozott nekik. A csomagok elkészítésében a

GYERE Program segített a Mikulásnak.
Az ajándékok beszerzését a Dunaharaszti Napsugár Óvodáért Alapítvány -nak
köszönhetjük. Vidáman telt el ez a nap, a
gyermekek nagy örömmel próbálták ki az
új játékokat.
Intézményünk következő programja a Lucanapi vásár, amely az elmúlt évekhez képest
megújult. A nap sikeréhez hozzájárult az
óvoda dolgozóinak lelkiismeretes munkája,
a szülők segítő- támogató részvétele, a gyermekek aktív tevékenysége. A felkészülési
időszakban a nevelőtestület közös munkadélután keretében ajtódíszeket, asztaldíszeket készített a vásárra. Minden csoportban
a gyerekek különböző díszeket, használati
tárgyakat alkottak. A szülők süteményekkel, saját készítésű tárgyakkal támogatták
programunkat. December 12-én a család
együtt vehetett részt intézményünk által
szervezett tevékenységekben: mézeskalács
díszítés, papírlánc fűzér ragasztás, pattogatott kukorica lánckészítés, narancs díszítése
szegfűszeggel. Az elkészített tárgyak megvásárlásával a szülők az óvodánk alapítványát
támogatták. Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy programunk elérte célját, miszerint a gyermekek örömmel vettek részt szüleikkel közösen ezen a délutánon. A közös
tevékenység során a szülők újra gyermekké
váltak, mosollyal az arcukon segítették gyermekeiket az alkotások elkészítésében, ötleteikkel buzdították, bátorították őket és időt
szenteltek a meghitt együttlétre.
Célunk az, hogy továbbra is olyan tevékenységeket és programokat biztosítsunk az óvodás gyermekek számára, melyek a családi
összetartozást erősítik, újabb élményekkel,
ismeretekkel gazdagítják őket.”
Szentgyörgyiné Oláh Judit, Jámbor Ágnes,
György Ildikó - óvodapedagógusok

A Mustang Lovarda új vezetéssel, megújult csapattal, színes programokkal, kedves lovakkal az új
évben is szeretettel várja vendégeit!
Ami új: a vezetőség
az oktatói és edzői csapat
új lovak
20 x 30 m fedett sátor
éjszakai pályavilágítás
családias hangulat

Szeretettel vár
Mindenkit
a Mustang Lovasclub
csapata!

Megújult Szolgáltatásaink:
gyermek és felnőtt lovasoktatás
tereplovaglás, lovas túrák
lovas szakkör
születésnapok, családi rendezvények
lebonyolítása
óvodás és kisiskolás csoportok lovagoltatása
díjugratás és díjlovaglás oktatás
lovak idomítása,
bértartás
tehetséggondozás, versenyre felkészítés
lovas táborok

Lovas programok amíg ki nem tavaszodik:
Farsangi lovas kupa hütte partyval, annak aki
éppen nem síel, de szereti a jó hangulatot és a lovakat: 2015.02.21. 9.00 órától egész nap /jelentkezés:
2015.02.20. délig a recepción
Házi ügyességi verseny farsangi jelmezben
Lovas bemutató a Mustang csapatával
Fergeteges hütte hangulat, finom italokkal és ételekkel
részletek: www.mustanglovasclub.hu oldalon

Dunaharaszti
Paradicsom-sziget
Tel: 06-30-728-38-02
www.mustanglovasclub.hu

Új Mustang Bistro:
A Mustang Bistro várja régi és új Vendégeit, megújult
vezetéssel, új étlappal és szakértő kiszolgálással!
Házhoz szállítás 2015-től elérhető Dunaharaszti,
Taksony, Alsónémedi és Soroksár Hősök teréig!
Elérthetőségeink: Mustang Bistro, Dunaharaszti
tel.: 06 20 433 6 444 www.facebook.com/ujmustang
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Közélet
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

Válasz egy olvasói levélre

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

2014. november hónapban
elhunyt dunaharaszti
lakosok neve és életkora:

2014. novemberi
újszülöttek

2330 Dunaharaszti, Fő út 46. alatt az
alábbi szolgáltatók találhatók:

Bálint Jánosné élt 91 évet

1. Tóth - Márton András 11.02.
2. Virág Szilárd 11.07.
3. Jancsó Natali 11.18.
4. Tóth Nimród Endre 11.17.
5. Kertész Patrik 11.03.
6. Sükösd Fanni 11.13.
7. Horváth- Angyal Kristóf 11.20.
8. Újszászi Tamás János 11.05.
9. Takács Olivér 11.07.
10. Kulin Maja 11.17.
11. Horváth Antal Attila 11.29.
12. Johann Tamás János 11.30.
13. Tallmayer Kolos 11.01.

DPMV Zrt
Hétfő: 12-16
Szerda: 8-20
Péntek: 8-12

Benkovics Jánosné élt 64 évet
Dávid Gábor élt 72 évet
Fajta Lénárd élt 63 évet
Frankovics Józsefné élt 89 évet
Gál János élt 64 évet
Göröngyi Zsuzsanna élt 59 évet
Gratzer Antalné élt 83 évet
Győri Mihályné élt 87 évet

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

Haszon Nándorné élt 92 évet

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

Kaltenecker Andrásné élt 101 évet

Orvosi ügyelet

Kecsmár József élt 80 évet

HARASZTI FRAXINUS NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
06-24/370-304 (A teljes számot tárcsázni
kell; a beszélgetések hangrögzítésre
kerülnek.)

Isten éltesse sokáig
a 90 éves Gáspár Ferencet!

Egy kedves olvasónk levele szerint: "A Haraszti
hirdetőben hibásan jelentek meg a közszolgáltatók nyitvatartási rendje, mert a szerkesztők nem
informálódtak senkitől!"
Bár a mi lapunk nem a Haraszti hirdető,
hanem a Dunaharaszti Hírek, természetesen szívesen segítjük a lakossságot azzal,
hogy közreadjuk a jó nyitvatartási rendet:

Hódi József élt 82 évet

Kazinczi Mihályné élt 90 évet

Köszegi Zoltán élt 78 évet
Leéb Mihály élt 85 évet
Lemberg Lászlóné élt 87 évet
Polányi János élt 65 évet

Szakmai vezetője: Dr. Békássy Szabolcs

Purczeld Józsefné élt 94 évet

Rendelési idő:
Hétfőtől péntekig: este 18-tól reggel 8-ig
Hétvégén és munkaszüneti napon:
éjjel-nappal

Sabjány Árpád élt 81 évet
Varga Istvánné élt 69 évet

Köszönet az adventi fényekért!
Köszönjük a Szervezőknek, hogy ismét meghívták csoportunkat szép
adventi ünnepünkre a Laffert Kúriába! A jótékonysági vásáron résztvevőknek lehetőségünk adódott arra, hogy a Dunaharasztin élő rászoruló
emberekért tehettünk valamit. Nagy segítség volt az, hogy az érdeklődő-vásárló emberek támogattak bennünket. Támogattak a figyelmükkel
és abban, hogy eladott portékáink bevételét karácsonyi csomag vásárlására fordíthatjuk. Köszönjük!
Czoma Boldizsár, Czoma Dalma, Jakabné Láng Margit, Koroknai Lilla,
Kovács Ilona, Kovács Jázmin, Patyi Bea, Torhosi Ilona, Török Viktória

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Kőszegi Zoltánt

utolsó útjára elkísérték,
temetésére virágot hoztak.
A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás
Hosszú fájdalmas betegségben elhunyt
tetőfedő mester bátyám Nimts János.
Ezúton köszönöm meg azoknak,
akik utolsó útjára elkísérték
és a szertartáson részt vettek.

kézműves-munkájával járult hozzá a jótékonysági vásárhoz, köszönjük.
Köszönjük Berta László, Gera László, Genzorné Mária, Nagy István, Torontáli Gábor, Török Attila, Uszkay Renáta, Uszkay Tamás, Uszkayné
Mónika segítségét a vásárban!
Köszönjük a Ruff Pékségnek természetbeni támogatását, John Fajta
anyagi segítségét, amellyel a rászoruló emberek ügyét a magukénak érezték.
„Nézz a csillagra”- figyelmeztet bennünket Szent Bernát. Akik megfordultunk – legyőzve a csúf időjárás otthonmarasztaló kísértését -, ezen a
városi ünnepségen, valóban megláthattuk a csillagot!
Szeretettel Szent Erzsébet Karitász

Multi DH Kft.
Hétfő: 12-16
Szerda: 8-20
Péntek
8-12
Magyar Kémény Kft.:
Hétfő:
12-16
Szerda:
10-16
Péntek: 8.30-11
ELMŰ:
Szigetszentmiklós (fiókiroda):
2310 Szigetszentmiklós,
Gyártelep Viola u. 1-3.
Nyitva tartás:
kedd: 8.00-12.00, csütörtök: 14.00-18.00
TIGÁZ:
Ügyfélszolgálat Érd, Budai u. 13.
Stop-Shop Üzletház
Hétfő
8:00-14:00
Kedd
8:00-14:00
Szerda
8:00-20:00
Csütörtök 8:00-14:00
Péntek
8:00-14:00

Kidőlt egy fa

Mint az a képen látható, a Hősök terén kidőlt fának a gyökerei elkorhadtak a földben. Nem csoda, hogy nem volt képes megkapaszkodni
a december eleji viharban. szerencse volt viszont, hogy nem sérült
meg senki. Hogy ez ne is történhessen meg, ezért a Hősök tere fáinak
átvizsgálását indítja el az önkormányzat.

A Kisduma Étterem ajánlásával

22 Dunaharaszti - 2014. december

Paella, a nyár emléke

Pure

HARASZTI
Baráti üdvözlettel, 2014. december

Elmúlt a Karácsony, el a Szilveszter is. Maradtak a hideg, sötét,
borongós napok; a vágyakozás a
napfény, a meleg, a nyár ízei után.
Paradicsom, paprika, lecsó. Nekem spanyolországi kedvencem jut
eszembe: a paella. Már a szó hallatán is képek jelennek meg előttem;
napfény, tenger, sangria jégkockával – utazások mozzanatai. Mint
például 1981-ben útban Marokkó
felé, ahogy Barcelonában megnéztük a Sagrada Familia templomot
vagy Valencia-ban bebarangoltuk a
vásárcsarnokot, a halpiacot. A piacozás után egy egész délutánt töltöttünk egy hatalmas adag paella
mellett. Mindig, amikor jóllakottan
letettük az evőeszközt, egy pincér
odaugrott és vitte a maradékot a
sütőbe, hogy ki ne hűljön, aztán, ha
a Sangria egy kis helyet csinált a
gyomrunkban, hozta vissza.
Meglehet, hogy e paellás délután
csak azért maradt meg emlékezetemben, mert a következő nap még
ezt a kedélyes délutánt is felülmúlta. Igen kényelmetlen, autóban töltött éjszaka után indultunk tovább

dél felé, - Piccasent, L’Alcúdia, La
Llosa de Ranes, – majd úgy ebédtájt megérkeztünk Xativá-ba, egy
zegzugos, keleties hangulatú városba, ahol egy vár (el castillo), paloták és templomok, többek között a
háromhajós, egykori minaret falaira épült Colegiata templom, kínál
bőséges látnivalót az odaérkezőnek.
Na, mi ebből akkor semmit sem
láttunk, csak később az útikönyvből okosodtam ki. A mi szemünket
a sok csinosabbnál csinosabb fiatal
lány és asszony vonzotta magára.
Férfiak alig voltak az utcákon, mindenütt csak a csodaszép spanyol
nők, könnyű blúzokban, rövid szoknyácskákban. Egyik kávét a másik
után szürcsölgettük, mert nem tudtunk betelni a látvánnyal. Végül vidáman, de egy kissé zavarodottan
indultunk tovább délre, Marokkó
irányába. De a várost azóta sem feledem, mert úgy éreztük, mintha a
mennyországba kukucskálhattunk
volna be.

Körkép
De térjünk vissza a paellához! Nem
csak vidékenként más és más az
étel íze és megjelenése, de minden
családnak megvan a saját receptje.
Különböző húsokból készíthetjük,
kerülhet bele hal vagy egyéb tengeri
herkentyű, de lehet csak hallal vagy
vegetáriusan is készíteni. A lényeg
a sáfrányos rizs, és hogy egy széles,
lapos serpenyőben főzzük.
A kedvenc paellám hozzávalói: rizs,
csirke- vagy nyúlhús, tengeri halfilé,
garnéla rák, kagyló, tintahal vagy
polip, olívabogyó, negyedekbe vágott
hagyma, nagyobb darabokra vágott
paprika, zöldborsó, kockára vágott
paradicsom, sáfrány, só és bors.
Miközben a rizst a sáfránnyal fő,
először a húst sütjük meg, majd egymás után a hagymát, a paprikát, a
halat, a rákot és a tintahalat. Mindegyiket óvatosan fűszerezzük sóval,
borssal. A paradicsomot szós�szá főzzük, ebben pároljuk puhára
a kagylóhúst. Végül a serpenyőben
összekeverjük az összes hozzávalót,
utána fűszerezünk, ha kell, és 15-20
percre a 180 fokos sütőbe toljuk.
Azután már csak élvezzük az ízeket
és álmodozunk a nyárról.
Schwarz Volker

„A körképfestészet elveinek és gyakorlatának megfelelően, a kompozíció kiindulópontja a táj, amely a mű alapstruktúráját alkotja,
és keretet nyújt a lejátszódó cselekmény megfestéséhez.
A Volóci-völgyet, amelynek közepén található a kilátópont, a lemenő nap sugarai világítják meg. A napot a néző nem látja, a
napszakra utalnak azonban a megnyúlt árnyékok és a vörösben
játszó színek. A fény kissé szórt, mintha a napot felhő vagy pára
takarná.
A terep, amelyen a cselekmény játszódik, nyugati irányba lejt, s
egyúttal ki is nyílik nyugat felé.
A keleti részen látható három jelenet jóval tömörebb és intenzívebb ábrázolása, a helyszínül szolgáló terep meredeksége, valamint a kavargó por vagy felhők által eltakart alacsony látóhatár
- mindez nyomasztóan hat a nézőre, aki így megkönnyebbüléssel
fordul azon jelenetek felé, amelyeknek háttere az egyre táguló síkság és az Alföld derült égboltja.
A vászon kolorisztikája tekintetbe veszi a napszakot (kora est)
és a megvilágítást, amely a körkép sajátosságainak megfelelően
változik A magyar szekerek bevonulása jelenetben látható szinte
frontális megvilágítástól a csatajelenetek és a táborverés oldalsó
megvilágításán át egészen a hátsó megvilágításig. A frontálisan és
oldalfénnyel megvilágított jelenetek háttere sötét, szinte homogén,
míg a hátulról megvilágított részek hátterét a világos, messzire táguló, középső térréteget alkotó tájrészletek adják. Az előtér megvilágítása a feltételezett napszakhoz alkalmazkodik - a frontálisan
megvilágított keleti részek egy kissé magasabban helyezkednek
el, s ez a tény enyhe világosságukban jut kifejezésre. A színskála
alapvetően a késői müncheni iskola szellemét tükrözi - a vörösesbarnák, a zöldek, az égbolt esetében a szürkék és halványkékek
dominálnak. A festés módja a körkép követelményeihez igazodik,
hiszen ennek vásznát tíz-egynéhány méterről szemléli a néző
Feszty Árpád körképében a fent említett, a müncheni iskola technikájához kapcsolódó megoldásokon kívül egy sor más érdekes
kompozíciós megoldásra is felfigyelhetünk, amelyek a müncheni
akadémikus festészet hatását éppúgy mutatják, mint a francia
inspirációt."
Forrás: Szűcs Árpád-Wójtowitz Małgorzata: A Feszty-körkép, Helikon Kiadó, 1996, 46-48. oldal
A mű Ópusztaszeren látható.
Lehel

Az igazságról
"A valódi tragikum nem az
igazság és az igazságtalanság,
hanem az igazság és igazság
közötti összeütközésben van.
Ezt azonban nehéz elfogadni
bárkinek is, aki csak egyetlen
abszolút igazságot ismer,
a magáét. Az ilyen ember
sorsa a rettegés. A tévedéstől
és a beismeréstől."
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

"Az igazságot nem lehet hinni.
Azt tudni kell, vagy hagyni."
Rejtő Jenő
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