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Gyermekeinkről
– a jövőbe vetett hittel

Tisztelt Harasztiak!
Szerencsésnek mondhatom magam,
mert az önök bizalmából tizenkét éve
láthatom el a polgármesteri tisztséget Dunaharasztin. A kezdetektől
fogva szívügyem volt a város oktatási-nevelési intézményeinek fejlesztése.
Magam is végigjártam a bölcsődétől,
az óvodától a gimnáziumig az összes
helyi nevelési-oktatási lépcsőfokot.
Városvezetőként a többi képviselővel
együtt tisztában vagyok azzal, hogy
óvodáinkra, iskoláinkra kiemelt figyelmet kell fordítanunk, mert hogy
gyermekeink hogyan állják meg helyüket az életben, nagyban függ attól, hogy milyen útravalót kaptak az
iskolapadban. Konkrét programmal
és elképzelésekkel vágtunk bele ebbe
a munkába 2002-ben, és lépésről-lépésre, biztosan haladtunk előre. Igyekeztünk kielégíteni ezzel egy már jóval korábbi – több mint 10 éve- meg
nem valósított, de jogos igényt.
A városunkba költöző fiatal családoknak komoly gondot okozott az óvodai
férőhelyek hiánya. 2004-ben már átadtuk a Hétszínvirág Óvodát, egy vadonatúj intézményt, amit azóta már
bővítettünk is. Sikeresen pályáztunk,
így megújult és kibővült a Városi
Bölcsőde és a Mese Óvoda, felújítottuk a Napsugár Óvodát és hamarosan nekiállunk a Százszorszép ovinak
is. Szeptemberben pedig ismét átadunk egy új intézményt a városnak a
Bezerédi-telepen: a Szivárvány Óvoda felépülésével örökre kitörölhetjük
az „óvodai helyhiány” kifejezést a
szótárból.

Összegezve az óvodaépítési- fejlesztési programmal összesen 600 új óvodai
férőhelyet hoztunk létre.
Mindig tisztában voltunk azzal, hogy
a megnövekedett gyermeklétszám
egy idő után iskoláinknál jelentkezik majd. Mindig készen álltunk, ha
pályázati segítség adódott és önerőből is: kibővítettük és felújítottuk a
Hunyadi iskolát, a Kőrösiben sportcsarnokot és tantermet építettünk, és
elkezdtük a munkát a Rákóczi iskolában is.
Nos, ez már egy külön történet. A
Rákóczi iskolára is jelentős összegeket fordítottunk évről-évre, de tisztában voltunk vele, hogy ott átfogó
rekonstrukcióra és bővítésre is szükség van. Ennek érdekében területet
vásároltunk, elkészítettük a terveket,
és pályáztunk is, sikeresen. Itt jött
azonban az első bökkenő: a pályázatot visszavonták, mert az állam az
oktatás saját kézbe vette, és pályázati forrással az óvodaépítéseket támogatta. Ezért a visszavont iskolaépítési
pályázat helyébe lépett óvodaépítési
pályázaton indultunk és nyertünk támogatást.
Ezzel együtt a probléma megmaradt:
Dunaharasztinak az ősszel induló
tanévben kb. 4-5 új tanteremre lenne szüksége. Mint írtam, ezzel mindig tisztában voltunk. Ugyanakkor
2013. január 1-től az oktatást az
állam saját kezébe vette, mint arra
már utaltam. Fontos hangsúlyoznom, hogy jelenleg a beiskolázás, az
oktatás megszervezése a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ feladata és felelőssége, nem Dunaharaszti

Város Önkormányzatáé. A helyzettel
tisztában vannak, mivel az átszervezés kezdetén jeleztük a szükséges feladatokat. Tudják, hogy lépni kell, és
tudják, hogy az idő szorít. Ígéretek
voltak és vannak, az együttműködésre mindig készen álltunk és állunk.
A feladat az övék, a döntés az ő kezükben van. A gyerekek azonban a
mi gyerekeink, és ők jelentik Dunaharaszti jövőjét. Ezért leszögezem:
történjék bármi, meg fogunk felelni
ennek a kihívásnak is. Nem fordulhat
elő, hogy ne jusson pad és szék egyetlen haraszti iskolásnak is. Ha nem
jön segítség, az önkormányzat akkor
is tantermeket fog teremteni. Akkor
is, ha ez már nem csupán csak az ő
dolga. Volt erre már példa: felújítottuk a Fő utat, pedig állami kezelésű főútvonal. Alácsöveztük a vasúti
aluljárót, sorompókat, átjárókat építettünk, pedig ezt a MÁV-nak kellett
volna megtenni.
Megtettük helyettük, mert ez a dunaharasztiak érdeke és nem ülhettünk
nyugodtan, hátradőlve, másokra mutogatva.
Meg fogjuk tenni most is. A képviselő-testület a napokban elfogadta a
város költségvetését. Már akkor jeleztem, elképzelhető, hogy gyorsan
módosítani kell majd. Ha nem jön az
állami forrás, mi nyitunk meg saját
forrást. Ha kell, félretesszük egyéb
dolgainkat, mert a gyerekeknek helyet kell készítenünk. Ez most a legfontosabb.
Azok a tantermek mindenképp állni
fognak.
Dr. Szalay László polgármester
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Hamarosan itt a böjti időszak. Sokan
reflexesen úgy gondolják, akkor tehát
tilos húst enni. A dolog azért ennél
bonyolultabb. A keresztény hagyományokat őrző helyeken ilyenkor Jézus
szenvedésére és kereszthalálára emlékeznek. Igaz, van két szigorúan vett
böjtös nap. Hamvazószerda, a böjt
nyitánya, és Nagypéntek, Jézus kereszthalála. Az ünnepkör igazi nagy
témája, hogy miért van szenvedés,
fájdalom a világban? Nyilvánvalóan
mindannyian átéltük a testünk-lelkünk szenvedéseit és fájdalmait.
Vannak erőszakkal kapott szenvedések, ezek is nagyon sokrétűek lehetnek a családi veszekedésektől a
vallatások brutalitásaiig. Ezek ellen
minden épelméjű ember tiltakozik.
Nem véletlenül van az Evangéliumban a mondat: "Amit szeretnétek,
hogy az emberek veletek tegyenek, ti
is azt cselekedjétek másokkal."

A kapott fájdalom más, sajog a fogam, nyilall a derekam, fáj a műtéti
seb, kínoz a migrén, a sor szinte végtelenségig folytatható. Nos, ilyenkor
nyúlunk az orvosság után, enyhülést
keresve. Ez rendjén is van, jó, hogy
az orvostudomány annyi fájdalomcsillapítási lehetőséggel rendelkezik.
Természetesen éljünk is a lehetőségekkel.
Ezek után szeretném csendesen kérdezni, egyetértünk abban, hogy a
szenvedést, fájdalmat amennyire
lehet szeretnénk elkerülni? Gyors
igenlő válasz helyett, hadd vessek fel
még egy gondolatot. Hány és hány
alattomos betegség úgy tör ránk,
hogy a szervezet nem jelez. Gyilkos
kór pusztíthat és észre sem vesszük.
Lehet ez magas vérnyomás, cukorbetegség, rákos daganat és még sok
minden más. Hányan örültek volna
egy kis jelző fájdalomnak. De jó lett

volna, ha idejében megszólalt volna
a jelzőcsengő!
A fájdalom a szenvedés az élet elválaszthatatlan része. A szülő asszony
gyötrelme örömre változik, amint világra hozza a kis életet. Minden fájdalom taníthat arra, hogy becsüljük
meg a jobb napokat.
Gondoltunk-e arra, hogy a szeretetünk is mennyi küzdelemmel jár.
Megküzdeni, megszenvedni a megélhetésért, a kapcsolatokért, önmagunkért, egymásért. Édesanyák, hány
éjszakát virrasztottak beteg gyerekük mellet? Igen, szeretni annyit
is jelent, hogy áldozatokat hozunk,
minél nagyobb az áldozat, annál nagyobb a szeretet. Így értjük meg a
böjti üzenet lényegét is, "Nincs annál
nagyobb szeretet, mintha az ember
életét adja másokért."
Varsányi Ferenc

Velünk vannak, velük vagyunk
- ezzel a jelmondattal rendeztünk projektnapot a Baktay
Ervin Gimnáziumban a közelmúltban. Ez a nap azokról az
embertársainkról szólt, akik a számunkra leghétköznapibb
helyzetekkel is megharcolnak, mégsem érzik gyötrelmes
küzdelemnek az életüket, hanem példaértékűen élik azt.
Fogyatékkal élő személyeket láttunk vendégül, róluk és a
toleranciáról szólt az egész napos rendezvényünk.
Történeteket hallgattunk sorsokról, döntésekről, félelmekről és győzelmekről. Jó volt megismerni Nagy Anikót, aki
vakvezető kutyussal jár-kel; úgy énekel, hogy bármely tehetségkutató műsor örömmel fogadná. Igazi élmény volt
hallgatni Szepesi Richárd látássérült zenész zongorajátékát és énekhangját, saját dalszerzeményeit.
Előadást tartott Rimóczi Erika gyógypedagógus hallgató.
Az osztályok különböző versenyfeladatokban is megmérettek: fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos kvízt kellett
kitölteniük, szájjal festettek csendéletet, „vakon” haladtak végig akadálypályán, koreográfiát készítettek, sőt, egy
kampányfilmet is kellett forgatniuk a toleranciáról. Voltak
fakultatívan választható programlehetőségek. Itt a diákok
részt vehettek vakvezető kutyás foglalkozáson, volt film-

klub (témába vágó alkotással), tanulhattak kis csoportokban jelnyelvi szavakat, kézműves alkotásokat készíthettek,
volt drámajáték foglalkozás, ha pedig elfáradtak, várta
őket a teaház.
Előzetes képzőművészeti, valamint irodalmi pályázatot
hirdettünk a gyerekek közt, akik szép számban készítettek
alkotásokat a témával kapcsolatban. A novellaíró pályázat
győztesei: Hégner Ágnes 10. c és Józsa Krisztián 13. b osztályos tanulók, a rajzversenyt pedig Kozsár Evelin nyerte
a 11. c osztályból.
Szeretném ezúton is megköszönni a Nem Adom Fel Alapítvány munkatársainak, hogy velünk voltak. Ugyanígy
köszönettel fordulnék a Máltai Szeretetszolgálat Tököli
Fogyatékos Otthona felé, akik biztosították számunkra az
összes speciális eszközt. És végül, de nem utolsó sorban:
hatalmas dicséretet küldök ezúton is a diákönkormányzatunk tagjainak, akikkel élmény volt együtt dolgozni az idei
projektnapunkon.
Fábry-Hegyháti Júlia
diákönkormányzatot segítő tanár
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Laffert programok
Kaltenecker Gábor harmonikazenész
játéka nyomán hamisítatlan francia
hangulatú tárlat nyílt január végén
a földszinti szalonokban. Rajmond
Poissonneau hazánkban élő francia
festőművész kiállítását Lehel Endre
alpolgármester nyitotta meg.

Március 22-én 17 órakor a Szent Cecília kórus vendégeként a budapesti
Szent Rita kórus Spirituálé koncertet
ad az egyházi zene, a spirituális művek és a gospel kedvelői számára.

Transparent címmel Christa Bartesch, Magyarországon alkotó német festő képeit mutatta be Mikó F.
László. A nonfiguratív festmények, a
fények, áttetszések, áttűnések ihlették meg Komjáti Áront, a zeneiskola
gitártanárát, hogy a képek élményét
kiterjesztő akkordokkal tegye teljesebbé a látványt.
Kávéházi estek sorozatunkban a betegségéből felépülő Tornai József volt
a vendégünk. A Kossuth-díjas költő
„Éjfél” című kötetéről fiával, Tornai
Szabolcs filozófussal beszélgetett.

Intézményünkben látta vendégül a
Baktay Ervin Gimnázium Jim Northrup – törzsi nevén Nagy Kis-Madár – amerikai indián költőt, aki az
Egyesült Államok nagykövetségének
munkatársai kíséretében érkezett. A
gimnazistáknak tartott előadás után
felkereste a Helytörténeti Emléktár
indián kiállítását is.

Szabóki Tünde énekművésznek, a
Magyar Állami Operaház magánénekesének fellépésével folytatódott a
Bizják Dóra és Zentai Károly Hangáradat című koncertsorozata a Magyar Virtuózok Kamarazenekar szervezésében.

Gazdag zenei programokkal várjuk márciusban az érdeklődőket.
Március 8-án 18 órakor a Magyar Virtuózok előadásában Nőnapi koncert
lesz Vásáry Andréval, „Bachtól a filmzenéig” címmel.
Március 15-én 11 órakor ünnepi hangverseny a nemzeti ünnep, Petőfi Sándor
és Liszt Ferenc tiszteletére. A Rondino
Kamarazenekart Gémesi Géza vezényli.

Március 30-án 17 órakor folytatódik
a Hangáradat. Vendégművész Kuklis
Gergely hegedűművész, a Nemzeti
Filharmonikusok koncertmestere lesz.

Március 28-án 18 órakor lebilincselő
élményanyagú ismeretterjesztő útibeszámolót tart Németh Attila és
felesége, Bakonyi Andrea „Kalandos
év a Föld körül címmel.
Március 29-én 16 órakor a gyermekeket és a szülőket várjuk. A Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének születésnapi rajzpályázatára
beérkezett alkotások eredményhirdetésére és kiállítására kerül sor az
emeleti műterem-galériában.
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Közmeghallgatás
Dr. Szalay László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének
tervezetéről.
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
költségvetési főösszege 5,748 milliárd forint. A bevételi oldal főbb tételei az alábbiak: a működés költségeihez való állami
hozzájárulás (normatíva) 631 millió forint, intézmények működési bevételei, helyi adók: építményadó 450, telekadó 135,
kommunális adó 22, iparűzési adó 1745,
gépjárműadó helyben maradó része 100
millió forint, kamatbevételek 8 millió forint, DPMV Zrt. által a szennyvíztisztítóért fizetett bérleti díj 74 millió forint, DV
Kft. által fizetett osztalék 15 millió forint,
uniós támogatás a Szivárvány Óvoda építésére 200 millió forint, uniós támogatás
a Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola napelemekkel való energia-ellátására 43 millió
forint (még elbírálás alatt), hitelfelvétel az
óvodaépítéshez 235 millió forint
- hitelfelvétel útépítéshez 300 millió forint
(ehhez még kormányengedély szükséges)
A jelentősebb kiadások az alábbiak lesznek: a nemzetiségi önkormányzatok közül
a cigány és a bolgár önkormányzat 2-2
millió, a német önkormányzat 16,35 millió
forint támogatásban részesül, civil szervezeteknek 25 millió, a DMTK-nak 62 millió, a polgárőrségnek 3,44 millió forint és
egy Dacia Duster személygépkocsi, helyi
tömegközlekedés támogatására 30 millió,
közbiztonsági feladatokra (rendőrség, közterület-felügyelet, kamerák) 36,5 millió,
Laffert Kúria költségeire 28,3 millió, külterületi szemétgyűjtésre és lomtalanításra 25
millió, orvosi ügyeleti szolgálat részére 10,2
millió, Manófalva magánóvodában önkormányzati helyek bérlésére 49 millió, választások költségeire 20 millió támogatás jut.
Az önkormányzat jelentős összegeket fordít szociális és egészségügyi ellátásokra,
szelektív hulladékgyűjtésre, katasztrófa-védelmi feladatokra, a helyi tévé és a Lakihegy Rádió támogatására. A református
egyház templomának felépítését 10 millió
forinttal támogatják. Az állam által átvett
oktatási intézmények fenntartói feladataira
külön keretet állítanak be a költségvetésbe.

A kiadások másik nagy szegmense a különféle beruházások, építkezések finanszírozása:
- a Szivárvány Óvoda teljes bekerülési
költsége (ebben már a tavalyi év kifizetései
is benne vannak) 679 millió forint
- útépítések utolsó üteme, csapadékvíz-ellátással együtt 335 millió forint
- parti sétány első szakasza a gázcseretelepi lejáróig, ahol a vízelvezetés rekonstrukciójára is szükség lesz: 26 millió forint
- a Városházával átellenben lévő, életveszélyes ház elbontása, a helyén egy új közpark létrehozása 50 millió forint
- új játszótér építése az Újhegyi-dűlőben 6
millió forint
- Máv-Alsó településrész fejlesztésére 12
millió forint,
- intézmények felújítására 5,5 millió forint.
Amennyiben az önkormányzat megkapja a kormányengedélyt a 300 millió forint
felvételére, további beruházások válnak
lehetővé, pl. a központi vasútállomás mellet felépülő P+R parkolóhoz kapcsolódó
vízelvezetés megépítése és a Bezerédi utca
rekonstrukciója, vagy a Határ úti vasúti
átjáró és járda megépítése.
A polgármester ezt követően a hallgatóság
soraiból feltett kérdésekre válaszolt. Lerner
Zoltán a Thököly utcából a szomszédjában
engedély nélkül létesített épület lebontását
hiányolta, a piacon a gépjárművek közlekedésére panaszkodott, és megjegyezte, hogy
az ő utcájában a padka nincs takarítva.
Dr. Szalay László válaszában elmondta,
hogy az építési-bontási engedélyek már a
járásszékhely szerinti, szigetszentmiklósi
jegyzőhöz tartoznak. A piac parkolóját a
rendőrök ellenőrzik, az utakat folyamatosan takarítjuk. Hargitai Péter, a DV Kft.
ügyvezetője jelezte, hogy nem lát lehetőséget a 15 millió forint osztalék teljesülésére.
A társaságnak van bevétele, az osztalékot
teljesíteni kell. Doboróczki Gábor a Soroksárra vezető belső út északi szakaszának
rossz állapotát kifogásolta. Ez a szakasz
Soroksárhoz tartozik, nem akarják megcsinálni, amúgy magántulajdon. Zsigmond
Károly, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola igazgatója az iskola fejlesztésével
kapcsolatban kérdezett. 4 éve ki lettek az

ablakok cserélve, de nincs az épület bepucolva; néhány év múlva kevés lesz a hely
a felsősöknek; a nemrég 100 éves Baglyas
épület nem lett felújítva; az ebédlő szépen
ki lett csempézve, de a bútorok a régiek;
a bővítésre megvásárolt telken játszóudvar lett volna, de egyelőre üres. Az elmúlt
évben 21 millió forintot költöttünk az iskolára, de most már nem dönthetünk a
KLIK nélkül. A bővítést megterveztettük,
uniós pályázat volt rá, de azt visszavonták. Készen állunk, de az összköltség 500
millió forint, egyedül nem tudjuk vállalni,
miközben óvodát is építünk. A téma jelenleg kormányülésen van. Szigetszentmiklós
kapott 3 milliárdot, bízik benne, hogy mi
is kapunk. Az ebédlő bútorozása a KLIK
feladata, a Baglyos épület homlokzatát és
a játszóudvart elkészítjük. Egy felszólaló a
Kőrisfa utcai vízelvezetés hiányosságait sorolta. A vízelvezetésekre kiemelt figyelmet
fordítunk.
A második blokkban egy Kaszala utcai
felszólaló fekvő rendőröket kért a temető
mellé, és járkáló rendőröket a MÁV-Alsóra. Kérte, hogy létesítsen az önkormányzat
sittlerakót, ahol az ilyen jellegű szemetet
el lehet helyezni. Érdekes tendencia, hogy
ahol megépül az út, ott a lakók aztán a
fekvőrendőrért kezdenek aláírást gyűjteni. Ezt a polgármester nem tartja jónak,
ez erősen megosztja a lakosságot. Az út
nagy része egyébként a MÁV tulajdona.
Sittlerakót nem szeretne Harasztin, ezt
mindenkinek magának kell rendeznie, konténer bérlésével, vagy a szigetszentmiklósi
lerakóba való szállítással. Egy hozzászóló
megköszönte a Sport-szigeten megépült
sétányokat, és erősen fájlalta a rongálások
okozta károkat. A rongálásokkal nagyon
sok a gondunk-bajunk, be fogjuk kamerázni a szigeti lejárót is. A rendőrséget felkérem a sűrűbb járőrözésre.
Az est utolsó hozzászólója – hosszú évek
gyakorlatának megfelelően – Almási Imre
volt, aki nagy, átfogó jellegű felszólalásában először a Bayern München és a DMTK
között tett figyelemre méltó összehasonlítást, majd az önkormányzat szociális érzékenységét firtatta. A locsolási kedvezményt kevesellte, majd érdekes javaslattal

élt a szélesebb nyilvánosság felé, miszerint
a fürdővízzel kell leöblíteni a vécéket. Megjegyezte, hogy a DPMV-nél 50 ezer forint
egy külön locsolóóra, a Muliszint Kft. vezetői pedig szelektíven gondolkodnak, mert a
tejesdobozt nem viszik el. A Mese Óvoda
nem tetszik neki, mert „öszvér” stílusú, a
Móricz Zs. utcában pedig nem lehet a járdán babakocsival közlekedni. Az utak gyorsan tönkremennek, a murvát pedig nem
szerencsés útpadkának használni, mert az
autósok felhordják. A zsidótemetőnél van
egy összetört vízakna, a temetőben pedig

kétszer is kilyukadt a biciklijének a gumija. Közös városnéző sétára invitálta a polgármestert, majd – az „Isten hozta városunkban!” feliratnak megfelelően javasolta,
hogy fogadjuk a betelepülőket tárt karokkal. Egy haza, egy nyelv, fűzte hozzá végül.
Dr. Szalay László hangsúlyozta, hogy a
vízdíjba, locsolási kedvezménybe már nincsen beleszólásunk, azt már központilag
határozzák meg. A vízóra ára sem tartozik ránk. Szociális kiadásokra ereje felett
fordít a város. Azt, hogy mit lehet szelektíven gyűjteni, jogszabály mondja meg,

ezt a rendszert is várhatóan átszervezi az
állam a közeljövőben. A Mese Óvodában
a körülmények első osztályúak, ízlésbeli
kérdésekről pedig felesleges vitatkozni. A
lakossági járdaépítést támogatja az önkormányzat, az autósokat viszont nem tudja megnevelni, de az utakat kijavítjuk. A
vízaknát megcsináljuk. A temetőben jók az
utak. Számára nem téma, ki honnan jött, ő
is egy pesti kórházban született, mindenki
fontos, aki itt él. Zárszavában jelezte, hogy
különösen büszke arra, hogy Dunaharaszti
lakossága folyamatosan növekszik.

Testületi ülés, 2014. február

Ülésezett a képviselő-testület - elfogadták Dunaharaszti
2014. évi költségvetését

Az ülés kezdetén dr. Szalay László polgármester beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről:
1. A Szivárvány Óvoda építési munkái folyamatban vannak, az első 25%-os teljesítéshez kapcsolódó kifizetések megtörténtek. A
tetőfedési munkák megkezdődtek. Az épületen belül készen vannak a válaszfalazások
és jelenleg az épületgépészeti és elektromos
alapszerelések készülnek. Az eszközbeszerzésekhez kötődő pályázati anyagok műszaki
tartalmának összeállítása folyamatban van.
Beruházói kérésre megtörtént az előzetes
egyeztetés a tűzoltósággal annak érdekében,
hogy a használatba vételi eljárás során felmerülő kérdések előzetesen tisztázásra kerüljenek. A leendő üzemeltetővel az egyeztetés folyamatos.
2. A Százszorszép Óvoda energetikai felújítására beadott pályázat [4/2014. (I. 31.)
BM rendelet] hiánypótlása megtörtént. A
pályázat elbírálásáról várhatóan március
közepén születik döntés.

3. A KMOP-3.3.3-13 számú „Megújuló energiahordozó felhasználás növelése”
megnevezésű pályázat keretében a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola napelemes
korszerűsítésére elnyert pályázat támogatási szerződésének aláírása megtörtént. A
megvalósításhoz szükséges tervezési feladat
pályázati kiírásának összeállítása folyamatban van.
4. Sikeresen lezárult az ÁNTSZ ellenőrzése az iskolaorvosi rendelők és a korábban többször kifogásolt védőnői szolgálat elhelyezése tárgyában. Az egészséges
gyermekek ellátására szolgáló rendelő a
Fő út 35 szám alatt került kialakításra,
ahol a működésre a feltételeket a hatóság rendben találta. Az engedély kiadása
folyamatban van, várhatóan a működés
március elejével megkezdhető az új helyszínen.
5. A Temető megsüllyedt viacolor burkolatának helyreállítása, vízelvezetése
megtörtént.
6. Földmedrű árkok tisztító kotrása megtörtént.
7. Felülvizsgálatra került az összes kön�-

nyűszerkezetes út felülete, közte a Temető belső úthálózata is, és megállapítást
nyert, hogy mindegyik biztonsággal használható kerékpárral is.
8. Erzsébet utca és Arany János utca felületi hibáinak kijavítása megkezdődött.
9. Az A3-as csatorna torkolati műtárgy
kicserélése megtörtént, a csatorna kotrása megtörtént.
10. Útpadkák javítása megtörtént.
11. Az úttestre felhordott murva szemcsék takarítása megkezdődött és folyamatosan történik.
12. A Soroksár felé vezető belső út rossz
minőségű szakaszán, Soroksár területén
leborult véletlenül egy kis martaszfalt,
melyet nem lapátolt vissza a sofőr, hanem a helyszínen elegyengetett.
13. A Rákóczi utca 28. szám alatti ingatlan területén nyáron megépül az udvar csapadékvíz-elvezetése, valamint a
terület és az épületek rákötése is megtörténik a közterületi zárt rendszerű csapadékvíz-csatornára. A balesetveszélyes
homlokzati problémák elhárításának érdekében a következő munkákat kezdtük
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meg és végezzük folyamatosan a területen:
- Baglyos épület földszinti homlokzati övpárkányának bádogozása
- Baglyos épület emeleti ablakai felett a tégla burkolat javítása
- „A” épület mögötti kerítés megépítése
- A távolugró gödör melletti kerítés
felújítása.
Első napirendi pontként arról döntött a képviselő-testület, hogy 3,2
millió forintos vételáron megvásárol egy ingatlant a Pitypang
utcában. Ez a lépés illeszkedik
azon erőfeszítések sorába, amiket a
Máv-Alsó lakóterület rendezése érdekében tesz az önkormányzat. Ezt
követően elvégezték a képviselők
az előző évi költségvetési rendeleten
a szükségessé vált átvezetéseket,
majd – a stabilitási törvényből eredő kötelezettségeinek eleget téve – a
testület határozatban rögzítette
a következő három évben várható saját bevételeinek, illetve az
adósságot keletkeztető kötelezettség-vállalásainak összegét, a Pethő
Zoltán jegyző által bejelentett módosítással (ez a víziközmű bérleti
díjakból származó bevétel megemelt
változatáról szólt).
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
záró vitájával folytatta munkáját.
Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság
elnöke elmondta, hogy a rendelet-tervezetet a városfejlesztési bizottsággal
közösen tárgyalták meg. A bevételek
fedezetet nyújtanak a működésre és a
beruházásokra is, a 300 milliós hitelfelvétellel együtt, ezért a rendeletet
egyhangúlag elfogadásra ajánlják. Dr.
Szalay László jelezte, hogy előfordulhat az a helyzet, hogy az elfogadott
költségvetést gyorsan módosítani kell.
Ennek oka az, hogy problémák lehetnek a beiskolázással. Új tantermekre
van szükség a megnövekedett gyermeklétszám miatt. A pályázatainkat
beadtuk, a Klebelsberg Központ két
hét haladékot kért arra, hogy ezek

ügyében döntés szülessen. Az iskolabővítés állami feladat ugyan, de meg
fogjuk oldani mi magunk is, ha nem
lesz más út, ha kell, hitelből. Most
arra várunk, adnak-e hozzá forrást.
Bármilyen döntés is születik, ezt is
meg fogjuk csinálni, ahogy az új óvodát is felépítjük és ahogy az útépítést
is befejezzük.
Hajdú Zsolt, az oktatással foglalkozó szakbizottság vezetője elmondta,
hogy ők is egyhangúlag támogatják
a költségvetést. A KLIK tankerületi
vezetőjének levelet fognak írni. Az
óvodai férőhelyek növelését, amely a
kompetenciájába tartozik, megoldotta az önkormányzat, az iskolákkal is
ezt kéne tenni. A polgármester hozzátette: nem ültek ölbe tett kézzel, a
tervek megvannak, várunk a felsőbb
döntéshozókra.
Ezt követően a jegyző által felvetett
módosításokkal, amelyek előirányzatok közötti átcsoportosítási jogosultságokról szólnak, a képviselő-testület
egyhangú igennel elfogadta Dunaharaszti Város Önkormányzat
2014. évi költségvetését (a részletekről olvashatnak a közmeghallgatásról szóló anyagunkban – a szerk.)
A képviselők ezután döntést hoztak
arról, hogy a Kisduna Szövetkezettől
megvásárolják a Városháza mellett található ingatlanegyüttest
bruttó 49 millió forintért. A vételár 5
év alatt, részletekben kerül kifizetésre.
Pékó Zoltán jelezte, hogy az öszeg nem
kevés, bár a tranzakció kifejezetten
előnyös. Kedvező, hogy az ingatlan a
Városháza és a Hunyadi iskola mellett
van. Az állapotára vonatkozó kérdésére a polgármester elmondta, hogy
az iskola bővítése az egyik lehetséges
opció, amire az ingatlan alkalmas lehet. Mindenképpen meg kell szerezni
az ingatlant. Ráfordítás nélkül nem
lehet oktatási célra használni. Hajdú
Zsolt ismét hangsúlyozta, hogy szűk
a hely az iskolákban, ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni. Dr. Szalay
László leszögezte, hogy az épületeket
mindenképpen közösségi célokra fogjuk használni.

A közbeszerzési ütemterv módosítása került ezt követően napirendre.
Pékó Zoltán egy 25 millió forintos tételre kérdezett rá, ez útfelmérésre és
digitalizálásra vonatkozik. Pethő Zoltán emlékeztetett, hogy mindig előre
dolgozunk azért, hogy az esetleges
pályázatoknál készen álljunk. 120 kilométer az úthálózatunk, ennek állapotáról naprakésznek kell lennünk, ezt
már minden pályázatnál kérik. Nem
állhatunk meg, a 10 évnél idősebb
utak pókhálósodnak.
A képviselők meghosszabbították
az erőspusztai szociális szolgáltatóval kötött szerződést, majd eleget
téve kötelezettségüknek, pontosan és
részletesen határozatba foglalták az
épülő Szivárvány Óvoda költségeit.
Megalkották a városi jelképekről,
illetve a kitüntető díjakról és címekről, valamint a helyi autóbusz-közlekedésről szóló helyi rendeleteket, és
elvégezték több helyi rendelkezés módosítását. Megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait, akik a választások lebonyolítása
során közreműködnek majd. Megszavazták azokat a megállapodás-tervezeteket, amelyeket a nemzetiségi önkormányzatokkal köt majd
meg a városvezetés. Lefektették a
település-fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos partnerségi
szabályokat, majd döntöttek arról,
hogy a víziközmű-vagyon ezt követően közvetlenül a város tulajdona lesz
(eddig a város cége, a DV Kft. volt a
tulajdonos).
A polgármester ezt követően szót
adott Faragó Csaba református lelkésznek, aki megköszönte azt az erkölcsi és
anyagi támogatást, amelyet az önkormányzat a gyülekezet templomának
felépítéséhez nyújt. Reményét fejezte
ki, hogy az őszre felépülő templom a
város újabb büszkesége lesz.
A testület ezt követően zárt ülésen
határozott a negyedik gyermekorvosi
körzetre beadott pályázatokról.

„AZ ÉLET SZÉP,
CSAK BÁNNI KELL VELE,”
A fenti idézet Weöres Sándor Fű, Fa,
Füst című verséből való. A költő, író,
műfordító, irodalomtudós. 1913-ban
születet Szombathelyen. 1936-ban
Baumgarten díj, 1939-ben doktori
cím, 1970-ben Kossuth-díj fémjelezte
munkásságát. Már 14 éves korában
megjelentek első versei. A Nyugat
című folyóirat hasábjain keresztül
megismerhették szerénységét, széleskörű műveltségét. Formalista, bravúrosan verselő, sajátos hangvételét.
2014. január 30.-án a József Attila Művelődési Ház, valamint Szabó
Nóra a FIDU elnökének szervezésében, a Magyar Kultúra Napja alkalmából, Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő előadása hitelesen mutatta be
a költő életművét. Ebben méltó segítői voltak: Bonyár Judit ének, cselló,
tilinkó, valamint Hűvösvölgyi Péter
gitár és mandolin.
A versek, idézetek, a zene, az ének ös�szehangoltsága folytán, könnyed, kedves, a lélek mélységéig ható előadás
valósult meg. Érezni lehetett amint
vibrál a levegő körülöttünk.” Bóbita,
bóbita táncol” a közönség csendesen
folytatta tovább, s mondta a művésznővel együtt:”Körben az angyalok
ülnek,”. Mosoly az arcokon, visszaemlékezés gyermekkorunk boldog pillanataira. Tovább kell adnunk gyermekeink, unokáink számára. „ Három
görbe legényke, róka rege róka,” számunkra ez több mint az Amerikából
ránk zúdult erőszakot sugárzó mese
filmek, melyek számítógépen a gyermekeink számára könnyen elérhetők.
Óvni és védeni kell nemzeti kultúránkat, ezáltal is biztosítva a jövő nemzedék egészséges lelki fejlődését.
„Tücsökdal szőttesén madárfütty
kacskaringók,”ritmikus képzettársítások, édes álomba merülés, olyan
jó ellazulni, valamiféle lebegés ég és

föld között. Téma és variációk című
versét a művésznő dinamikus előadásában hallhattuk, melyet lelki kön�nyedséggel adott elő, a pajkos játékos
jó barát, aki hajlamos a szavak gyors
felcserélődése kapcsán egy kis csínytevésre is rávenni, és mi önkéntelenül
társulunk.
A téma:
„Ma szép nap van, csupa sugárzás,
futkosnak a kutyák az árokszélen
és mindenki remekül tölti az időt,
még a rabkocsiból is nóta hangzik.”
és néhány Weöres Sándor variáció /
részlet:
„Ma szép sugárzás van, csupa idő,
kutyáznak az árokszélek a
futkosásban és a nap nótával tölt
mindenkit, még a hangzásból is rabkocsi remekel.
Ma szép futkosás van, csupa mindenki, sugárzik az árokszél a
kutyákra és az idő remekül tölti a
napot, még a hangban is nóta rabkocsizik.
Ma szép kutya van, csupa futkosás,
rabkocsi nótáz telten és
mindenki hangosan remekel az árokszélen, még a napból is idő sugárzik.
Ma szép árokszél van, csupa nóta,
remek hangzás a kutyákból és
rabkocsiban tölti mindenki a napot,
még az idő is sugarazva futkos.
Ma szép idő van, csupa rabkocsi,

remek hang a futkosásban és kutyát
tölt mindenki az árokszélen, még a
nóta is sugárban napozik.
Ma szép hang van, csupa nap, futkos
a nóta az árokszélen és remek
rabkocsi sugárzik az időben, még a
töltésen is mindenki kutyázik.”
Végezetül megköszönöm a szervezőknek a Magyar Kultúra Napjához
méltó előadást. Bármilyen erős hatást
gyakorol ránk a globalizáció. Van egy
hazánk, van egy nemzetünk, határon
innen és túl, ne feledjük:
„NYELVÉBEN ÉL A NEMZET”
Ignácz János
DPVE elnöke

Kőrösi hírek

A művészet
szabad

Könyvtár
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A HÓNAP MŰVÉSZE:
Simon Mária Veronika

Január végén a sportcsarnok galériájában tárlatot rendeztünk tanulóink
első féléves munkáiról, rajzórákon,
szakkörökön készült alkotásairól.
Zsúfoltságig telt a szűk tér érdeklődőkkel látogatókkal, diákokkal.
A rendezvényen elhangzott verseket
Gergely Zoltán ( 2..a ) Gál Márton
( 4.a ) Serfőző Bence ( 2.a ) Gál József ( 6.b ) osztályos tanulóknak.
A kis művészeket Weinber Róbertné
igazgató asszony köszöntötte, majd
Lehel Endre, alpolgármester elismerő,
élményteli szavaival megnyitotta a kiállítást.

Iskolánkban eredményes művészeti
tevékenység folyik, melynek színes és
hiteles lenyomatai a galérián 2 hétig
voltak követhetők. Az effajta sikerélmény lehetősége vizuális nevelés
„
életeleme „ fontossága vitathatatlan.
Az alkotási folyamatokat személyiségfejlesztés sajátos eszközeként a
gondolgodást a kreativitás, eredményességet, ötletgazdaságot, létrehozás iránti vágyat, egyéniséget, egyéni
hangok kialakulását segítik. A képek
rajzok bemutatását, egy ilyen kiállítás „ nagyközönség „ féle pedig a sikerélményért, az önbizalmukért és nem

Nahát! Ez achát!
Január 27-én a Kőrösi iskolába érkezett az esztergomi
GEODA interaktív ásvány- és őslénykiállítás „mini” tárlata, mely 1994 óta folyamatosan járja az országot.
A tanulóink három napon keresztül csodálhatták- és vásárolhatták meg Földünk kincseit. A lenyűgöző ásványokkal
húsz perces előadásokon ismerkedhettek meg közelebbről
az osztályok. Az érdeklődő gyerekek sok érdekes információt tudhattak meg a bemutatott „kövekről”: Miért lusta a
rózsakvarc? Milyen hőmérsékletű a hegyikristály? Milyen
tényező hatására változik meg az achát lilás színe? A be-

utolsó sorban az alkotókedv felkeltéséért, motivációként jelentős és szükségszerű.
A számos színes, különböző technikával készült rajzot, festményt a televiziókban csodálhattak egy nagyszerűen szerkeztett összeállítás keretein
belül.
Köszönjük, hogy törekvéseinket a média segítségével is népszerűsíthettük.
A gyerekeknek ezúton is köszönöm a
lelkes munkát, a nagyszerű élményt.
W. Tóth Mara
Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.

szélgetés közben nemcsak megcsodálni lehetett a kiállítás
tárgyait, hanem megérinteni is, mely még jobban segítette
a hallott érdekességek megjegyzését a tanulók számára. Sajnos, a húsz perc hamar elröppent a bemutató alatt, kétszer
ennyi idő is kevés lett volna a nebulók kíváncsiságának kielégítésére.
Bár a gyerekek csak „morzsájával” találkoztak eme csodálatos ásványoknak, az érdeklődésüket bizonyára sikerült
felkelteni irántuk. Szeretettel várjuk jövőre is a vándorkiállítást, hogy újabb érdekes kincsekkel ismerkedhessenek
meg tanulóink!
Tóth Emőke, 2. c of.
			
Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk.

ADÓ 1%
Iskolánk alapítványa köszönetet mond minden eddigi támogatójának.
Amennyiben továbbra is azonosulnak célkitűzéseinkkel, kérjük adójuk 1%-ával az idén is segítsék iskolánk működését.
Alapítványunk neve: Alapítvány a Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért
Adószáma: 18678819-1-13
Kulcsár Ferenc
Weinber Róbertné
kuratórium elnöke
intézményvezető

Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja újságírója, az utóbbi 10 év legsikeresebb
női írója lesz a Dunaharaszti Városi
Könyvtár következő vendége, aki az
életről, hitvallásról beszélget közönségével. Könyvei a helyszínen megvásárolhatók, melyeket az írónő a helyszínen dedikál is.
„Lázadj föl! Mosolyogj!
Hiszek abban, hogy az élet nevű társasjátékot legsikeresebben bizakodva,
nyitott lélekkel lehet játszani. Akkor
is, ha nem dobunk mindig hatost.”
(Schäffer Erzsébet)

Kérjük, támogassa adója
1%-val könyvtárunkat, hogy
még több szép könyvvel, hasznos folyóirattal, érdekes előadással és korszerű technikai eszközzel legyünk gazdagabbak és
tegyük gazdagabbá Önöket kedves könyvtárhasználók, szimpatizánsok, kultúrakedvelők.
Köszönettel várjuk felajánlásaikat.
Dunaharaszti Városi Könyvtár
és József Attila Művelődési Ház
Adószám: 16794601-2-13
„Dunaharaszti
Könyvtárért”
Közalapítvány

KUNST MEISTER (Leonardo Kunst Akademie, Salzburg 2006 - 2009)
festőművész vagyok. Több mint 600
kiállításom volt már, ezzel "Magyar
rekorder" lettem. Néhány a külföldiek
közül: Bécs, Pozsony, Kolozsvár, Párizs, London, New York, Köln, Bázel,
Kairó, Szimferopol, Nagyvárad, Kijev,
Los Angeles, Varsó, Beregszász, Gyergyószentmiklós, Galánta, Szatmárnémeti, Jalta-Alusta, Aachen…
Közel 550 festményemet adtam át 18
ország 230 közintézményének. Alkotásaim megtalálhatók a Vatikánban,
Budapesten a Parlamentben, a Nem-

zeti Galériában, New Yorkban a Kormányzói Hivatalban, Los Angelesben
az United Magyar House-ban, de jelentős a 10 főoltár képem is, ebből egy
Debrecenben van.
A festészetet az SMV "Special Method Version" módszerrel tanítom az
irányításom alatt álló „SMV 2000
Festőtanoda” kurzusain több városban. Foglalkozásokat vezetek a budapesti Művészellátó Stúdiójában és a
Benczúr Műhelyben.
Társadalmi munkáimból néhány: 150
kötetet illusztráltam, mintegy 50 alkotótábort vezettem, számos művészeti
és alkotókörben dolgozom, a Noé-Hegyi Szent István Borrend jószolgálati
nagykövete és további 4 Borrend tiszteletbeli lovagja vagyok.

A Költészet Napja alkalmából
a Városi Könyvtár vendége
lesz Takaró Mihály irodalomtörténész, aki József Attila
„titkairól” tart előadást közönségének.
Szeretettel várjuk az irodalomkedvelő felnőtteket, diákokat, pedagógusokat!

Dunaharaszti - 2014. február| 13

12 | Dunaharaszti - 2014. február

Hunyadi hírek

Városunk legrégebbi iskolája napjainkban

Városunkban a XVIII. századtól kezdődően él német ajkú lakosság. Számuk a történelem folyamán erősen
lecsökkent, de az itt maradottakban
mindig megvolt, s ma is megvan az
igény, hogy utódaik nemzetiségi nevelésben-oktatásban részesüljenek.
Természetesen ez az igény nemcsak a
leszármazottakban merül fel, hanem
– kihasználva azt a jelenséget, hogy
ennek a nemzetiségnek a nyelve világnyelv (német) – rajtuk kívül is sokan
szeretnék gyermekeiknek megadni a
lehetőséget, hogy a német nyelv és
irodalom magas szintű elsajátítása mellett megismerkedjenek egy
Magyarországon (lakóhelyükön) élő
nemzetiség történelmével, hagyományaival, szokásrendszerével. Iskolánk
már nemzedékek óta biztosítja ezeket
a lehetőségeket diákjainak.
Miután a település jelentősen asszimilálódott, a tanulók nemzetiségi származását tekintve az osztályok heterogén összetételűek, így aztán sokuk a
nemzetiségi témákról itt hall először.
Éppen ezért kiemelt cél az ismeretközvetítés, hagyományőrzés, más
kultúrák tiszteletére nevelés, illetve a
nemzetiségi öntudat erősítése. Fontos
a tanulók érdeklődésének felkeltése a
nemzetiségi témák iránt. Városunkban a kulturális élet nem képzelhető el a nemzetiségek jelenléte nélkül,
színvonalas rendezvényeik, ünnepeik
az azokon való részvétel mindannyiunk hétköznapjait színesítő esemény.
Így a nemzetiségi kultúrát megőrző

nevelő-oktató munka túlmutat a köznevelési intézmények falain.
A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola
alapfeladata az intézmény szakmai
alapdokumentumában leírtak szerint
az általános iskolai nevelés-oktatás,
ezen belül a német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás.
A 2013/2014. tanévben intézményünkben 28 osztályban ( 16 alsós
és 12 felsős osztály) 698 tanuló kezdte meg tanulmányait. Az intézmény
alsó tagozatán 12 tanterem, két csoportszoba, egy tornaszoba és egy
könyvtár áll rendelkezésre. A felső tagozaton 16 szaktanteremben, egy tornateremben és egy külső tornapályán
végezzük a nevelő-oktató munkát.
Iskolánkban - a mindenkori fenntartó engedélyének köszönhetően - évről-évre emelkedik a német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatási
formában működő osztályok száma. A
2011/2012. tanévben 25, a 2012/2013.
tanévben 26, a 2013/2014. tanévben
pedig 27 osztályt indítottunk ilyen
irányultsággal.
Az idei tanévben a 28 osztályunkból
27 osztályban (596 tanuló) hagyományosés bővített nyelvoktató formában
valósul meg a nemzetiségi nevelés–oktatás, 1 osztály pedig egész napos oktatási formával működik.
A hagyományos nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatásban 25 osztály
(547 fő) érintett. Ezekben az osztályokban a nemzetiségi német nyelv

és irodalom tantárgyat az első évfolyamtól heti 5 tanórában oktatjuk, a
többi órán a tanítás nyelve a magyar
nyelv
A bővített nyelvoktató nemzetiségi
nevelés-oktatásban 2 osztály (49 fő)
vesz részt. Itt a nemzetiségi német
nyelv és irodalom mellett diákjaink
még legalább három tantárgyat tanulnak a nemzetiség nyelvén. A nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint
a nemzetiségi nyelvű órák a heti órakeret harmincöt százalékát teszik ki.
A 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben (az 1. és az 5. évfolyamon) a
nemzetiségi német hon- és népismeret tantárgyat külön – heti 1 órában
– oktatjuk.
Az egész napos iskola olyan iskolai
szervezési forma, amelyben a tanórai és egyéb foglalkozásokat az iskola
délelőtt és délután, egyenletesen szétosztva 16 óráig szervezi meg az intézmény elfogadott pedagógiai programja szerint. Ez a tanulásszervezési
forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás
sajátos tevékenységeit, így támogatva
a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait.
A kötelező tanórákon túli foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más,
az iskola arculatához illő szakköri
és egyéb foglalkozásoknak, illetve az
önálló tanulásnak. Ebben az osztályban 1-2. évfolyamban drámaoktatás
folyik a matematika-oktatás pedig
emelt óraszámban történi. A 3. évfolyamban lehetőség van az angol nyelv
tanulására.
Iskolánkban a nevelő-oktató munka
fő törvényi szabályozója a 2011.évi
CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet. A 17/2013.
(III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a
nemzetiség iskolai oktatásának irányelve dokumentum a nemzetiségi nevelés-oktatás megvalósításához aján-

lást ad a törvényben és a rendeletben
megfogalmazott kötelezettségek végrehajtásának fő irányára és módszerére vonatkozóan.
Az iskola vezetősége, fenntartója
(KLIK) és működtetője (Dunaharaszti Város Önkormányzata) elkötelezetten dolgozik azért, hogy az
emelkedett tanulói létszámhoz mérten a személyi és a tárgyi feltételek
biztosítva legyenek az intézményben;
a minőségi nevelő-oktató munka garanciáját pedig az iskolában dolgozó
pedagógusok jelentik. Mindezt bizonyítja, hogy fenntartó fedezetet biztosít (az iskola pedagógiai programjában meghatározott) nemzetiségi
nevelő-oktató munkát segítő tanórán
kívüli tevékenységek megvalósítására
is:Kinderoktoberfest,kirándulások és
anyaggyűjtés a németség lakta vidékeken,nyelvi tábor szervezése ( Ausztria,
Svájc, Németország),hagyományőrző
programok szervezése,egyéni ill. csoportos kutatás, projektmunka,lámpáskészítő műhelymunka,Márton-napi lámpás felvonulás.
A nyelvi munkaközösség tagjai feladatként tűzték ki a tehetséggondozást. Így tanulóink részt vesznek
versenyeken, hagyományőrző programokon. Célunk, hogy a következő tanévekben a 6. évfolyam végére A1 nyelvi szintet (európai minimumszint), a
8. évfolyam végére A2 nyelvi szintet
( európai alapszint) érjenek el tanítványaink. A nyelvi szint elérésének
megállapítására a 4., 6. és 8. évfolyamok végén ú.n. „Hunyadi nyelvvizsgá”-t szervezünk. Ennek minősítése
a 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet 4.
mellékletében feltüntetett követelmények alapján történik. A cél elérése
érdekében a 4. évfolyamon - a tárgyi
és a személyi feltételek lehetőségét figyelembe véve - osztálybontással tanítjuk a nemzetiségi német nyelvet,
a felső tagozaton pedig 12 alacsony
létszámú osztályban folyik az oktatás.
Mindezen felül felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk a
délutáni órákban.

Az iskolában folyó pedagógiai munka hosszú évek óta a hagyományos
nemzetiségi német nyelvoktató képzés
megvalósítására alapozottan folyt. A
2012/2013. tanévben, a Dunaharaszti
Német Önkormányzat kezdeményezésére, az önkormányzat jóváhagyásával
került bevezetésre a bővített nemzetiségi német nyelvoktató forma. Ez
az intézkedés drasztikus és hirtelen
változtatásokra, belső átszervezésre kényszerítette az intézményt, ami
stratégiailag hosszú évekig befolyásolja nevelő-oktató munkánkat. Feladatunk jelenleg is és még több évig az,
hogy - többlet anyagi ráfordítással is
- megteremtsük ezen oktatási forma
fenntartásának személyi és tárgyi feltételeit. Az iskola a célok elérése és
a feladatok megvalósítása érdekében
kizárólag a működtető városi önkormányzat és a fenntartó anyagi támogatására és együttműködő munkájára
számíthat.
A köznevelési rendszer feladata, hogy
elősegítse a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését; hogy készségeiket, képességeiket,
ismereteiket, jártasságaikat, érzelmi
és akarati tulajdonságaikat, műveltségüket életkori sajátosságaiknak megf
elelően, tudatosan fejlessze; és ezáltal
erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik
elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat neveljen.
Kiemelt célja, hogy a nevelés-oktatás
eszközeivel megakadályozza a társadalmi leszakadást és biztosítsa a
tehetséggondozást. E feladatok meg-

valósítása érdekében iskolánk képzésének kínálatában a nemzetiségi német nyelvoktatás mellett szerepel az
angol nyelv oktatása (5. évfolyamtól
választható), a kompetencia alapú
oktatás, az egész napos képzés, a judo
alapú testnevelés, az úszásoktatás,
erdei iskola, tábor, projekt- és témahetek szervezése, tanulásmódszertan,
óvoda-iskola átmenetet megkönnyítő
programok. Tanulóink sokféle délutáni elfoglaltság közül választhatnak:
énekkar, rajz szakkör, ECDL tanfolyam, sportszakkörök, játékszakkör,
matematika szakkör, angol szakkör,
mazsorett, fejlesztő- és tehetséggondozó foglalkozások.
A bővebb tájékozódás érdekében kérem, látogassanak el iskolánk honlapjára: www.hunyadidh.hu
Karlné Purczeld Erika
igazgató
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Mit csináltál az oviban? - Játszottam!
Városunk óvodái jelentős változásokat éltek meg az elmúlt hat évben. Ezekről a változásokról számolunk be februári és a márciusi
lapszámunkban.
A változások leginkább a Mese és
Hétszínvirág óvodát érintették. A régi
vezetők nyugdíjazását követően ös�szevonásokra került sor, ami szervezeti
átalakításokat jelentett az intézmények
életében. Ennek ellenére mindegyik
óvoda megtarthatta egyedi arculatát,
kialakított szokásrendszerét, hagyományait. Első körben két- két intézmény
került egy vezetés alá, a Hétszínvirág és
a Százszorszép óvodák, illetve a Mese és
Napsugár óvoda. Majd 2008. augusztus
1-jétől mind a négy óvoda egy vezetővel a Mese óvoda tagintézményeként
működött tovább Schuszter Gyöngyi
irányításával.
Az intézmények átszervezését követően
2009-ben Európai Uniós pályázat keretében a Mese óvoda bővítése, felújítása
következett. A bővítésre kiírt pályázat
egyben a kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetését is jelentette, amelynek
megvalósítása nem kis kihívást jelentett
a vezető, valamint a pedagógusok számára. A kompetencia alapú programcsomagnak a helyi programokba való
beillesztése, a megvalósítás lépéseinek
dokumentálása nagy feladat volt, valamint szemléletváltást és módszertani
váltást is jelentett. Ebben az időszakban egymást érték a pedagógusok számára szervezett továbbképzések, melyek mellett az óvodai élet zavartalan
működését is biztosítani kellett.
A kezdeti nehézségeken átlendülve
2009–10-es tanévben már egy felújított
korszerűen berendezett szép épületben
kezdődött a tanév a Mese óvodában.
A gyermekek létszámának folyamatos
emelkedése miatt azonban kevésnek bizonyult az óvodai férőhelyek száma, így
hamarosan bővíteni kellett a Hétszínvirág óvodát is. A bővítés után a négy
óvoda összesen 35 óvodai csoportban

közel ezer gyermek óvodai ellátását biztosította. Városunk óvodáiban mindig
is jelen volt a német nemzetiségi óvodai
nevelés, amely mára 7 óvodai csoportban közel kétszáz kisgyermek kétnyelvű
nemzetiségi nevelését biztosítja, emellett integráltan sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai ellátását, fejlesztését
is lehetővé tesszük.

2013 ismét átszervezést hozott. A fenntartó városi önkormányzat döntése
értelmében ismét két székhely óvoda
működik egy-egy tagóvodával, két vezetővel. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére a két székhely intézményben német nemzetiségi
tagóvodák jöttek létre, melyek szakmai
munkáját tagintézmény vezetők irányítják.
Változások történtek az országos óvodai nevelésben és a helyi viszonyokban
(Alapprogram, Helyi Nevelési Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend). A közoktatási rendszer
átalakítása a mai napig folyik, ez minden pedagógusra nagy nyomást helyez.
Az elmúlt években, a gyermekek létszámának emelkedése miatt folyamatosan
bővült az óvodai férőhelyek száma. A
2013-2014-es tanévben 980 gyermek
kap óvodai ellátást! A gyerekekkel foglalkozó pedagógusok száma 70 fő, akik
közül a felsőfokú végzettségen kívül 31
pedagógusnak további egy, illetve több
felsőfokú szakképesítése is van, és rendszeresen járnak továbbképzésekre is.
Sajnos, a továbbképzésekhez az eddig
meglévő központi támogatásokat nem
kapjuk, ezért minden pedagógus önerővel, esetleg fenntartói segítséggel tudja
továbbképzési kötelezettségét teljesíteni.

A szakképzett dajkák és egyéb technikai dolgozók száma meghaladja az 50
főt. Jelenleg négy önkormányzati óvoda üzemel a városban, 2014 őszén pedig
átadásra kerül az ötödik óvoda is. Az
óvodák elhelyezkedése nagyon szerencsés, mert a város különböző pontjain
találhatóak, így a szülőknek lehetőségük van a hozzájuk legközelebb eső intézményt választani.
A Mese óvoda (Temető u. 26) a város alsófalusi részén található. Jelenleg
tizenkét csoportba összesen 350 gyerek
jár. Tagintézménye a Napsugár óvoda
(Dózsa Gy. u. 55.), amely a város központjában helyezkedik el. Hat csoportjába 140 kisgyermek jár.
A Hétszínvirág óvoda (Knézich u.21.),
a város iparterületi részéhez van közel,
tizenhárom csoportjába összesen 380
gyerek jár. Tagóvodája a Rákóczi-ligeten található Százszorszép óvoda (Táncsics u. 33.), melynek négy csoportjába
111 gyerek jár naponta.
Az új, Szivárvány óvoda (Egry J. u.),
szintén a Hétszínvirág óvoda tagintézménye lesz, hat csoportjába közel 150
óvodás járhat majd. A Mese óvodában
jellemzően vegyes életkorú csoportokat szerveznek, míg a többi óvodában
azonos életkorú csoportokat találunk.
Meg kell még említenünk, hogy az önkormányzat hatvan gyermek számára
családi napköziben biztosít elhelyezést,
ezzel is könnyítve az óvodáskorú gyermekek intézményi ellátását.
Mivel mi kicsi gyerekekkel dolgozunk,
számunkra az a legfontosabb, hogy
olyan a nyugodt és biztonságos légkört
teremtsünk, amelyben a kisgyerek növekedni, fejlődni tud. Természetesen
sosem zárkózunk el az újítások, a változások elöl, de azt mindenkinek tudnia
kell, hogy a kisgyermeknevelés alapvető
feltétele a NYUGALOM!
Kenessey Beáta, Tóthné Szatmári
Ágnes, Ambrus Krisztina, Buzsik Bernadett, Palyaga Boglárka, Kettererné
Bauer Mónika, Szabó Andrásné

Hé, ti csajok, lányok, asszonyok!
Végre eljött újra a ti napotok.
A férfiakat hagyjátok most hátra,
gyertek velünk Asszonybálba!
A belépő csak egy ezer meg ötszáz,
s ha hoztok lesz sör, ha jöttök lesz tánc.
Ha kedvetek tartja, tombolázhattok,
és hajnalig vígan bulizhattok.
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2014. március 31-én lesz 55 éve, hogy városunkban megindult a buszközlekedés.
Ezen a napon egy régi, Ikarus 55 típusú autóbuszt állít
forgalomba a tömegközlekedést üzemeltető Ventona Kft.
Az ingyenes járat délelőtt 10 és este 20 óra között közlekedik majd menetrendszerűen a Tesco és a Hév-megálló
között.

Tisztelt dunaharaszti Víziközmű Felhasználók!

A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. nevében ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogszabályok figyelembevételével 2014. február 28.-tól Ügyfélszolgálati Irodánkban (2330 Dunaharaszti, Fő út 46.) videó
kamera rendszer került telepítésre ügyfeleink és munkatársaink adminisztratív védelme érdekében. A telepített
rendszer tömegfelvételnek minősül, és így nincs szükség az érintettek hozzájárulásához.

Megértésüket köszönjük. DPMV Zrt.

Felhívás
Tisztelt Dunaharaszti Lakosok!
Lakossági Zöldhulladék Gyűjtés
Dunaharaszti, 2014. tavasz reggel 5:00 órától
Április 4. péntek
Gyárköz utca - Némedi út (Fő út felől az 51-es út felé haladva) jobb oldala - Bethlen Gábor utca - Haraszthy Ferenc utca - Egry József utca - Paál László utca - Zágonyi
Károly u. - Zsálya u. - Levendula u. - Király köz - Pitypang u. - Homoktövis u. - MÁV alsó utca közötti terület.
Április 5. szombat
Dózsa György út (Fő út felől az 51-es út felé haladva)
jobb oldala – Vasút utca - Móricz Zsigmond utca - Temető utca - vasúti sín – Bárka utca - Duna-Tisza Csatorna - Fő út közötti terület.
Fenti gyűjtési napok időpontjait az április 6-án tartandó
országgyűlési választások miatt, a megszokottól eltérően
egy nappal előbbre helyeztük. A pénteki napon a kommunális hulladékot is gyűjtik kollégáink. Ha az erre a
napra kijelölt területen kihelyezett zöldhulladék begyűjtésével esetleg nem végeznénk, azt április 5-én szombaton pótolni fogjuk.
Figyelem! A Fő úton a zöldhulladék-gyűjtést következő
szombaton, április 12-én végezzük!

Április 12. szombat
Fő út - Sport-sziget - Hókony-sor - Paradicsom-sziget Duna sétány – Duna utca - Alsó Duna sor - Ibolya utca
- Soroksári út - Fő út - Károlyi Mihály út - dr. Pósta
Sándor utca - Las Torres utca - Csokonai utca - Szondi
György utca - Kőrösi Csoma Sándor utca – Móra Ferenc
utca - Eötvös köz - Eötvös Károly utca - Baross utca Dózsa György út (Fő út felől az 51-es út felé haladva)
bal oldala közötti terület.
Április 13. vasárnap
Határ út - Vércse utca - Mandula utca - Kikelet utca Határ út - Orgona utca - Tavasz utca - Határ út - Knézich utca - Némedi út (Fő út felől az 51-es út felé haladva)
bal oldala - Kandó Kálmán utca közötti terület.
Megkérünk minden Ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy
az összegyűjtött leveleket, valamint a füvet a gyűjtést
megelőző nap zsákokban tegyék az ingatlanok elé.
Az ágakat maximum 1,5 m-es darabokra vágják és kötözzék össze.
Az ágas-bogas, kihajított fát és a 15 cm-nél vastagabb
ágakat nem szállítjuk el!
A zöldhulladék-gyűjtés reggel 5:00 órakor kezdődik! Azon
bejelentéseket, hogy az utcában a zöldhulladék-gyűjtés
látható megtörténte után, elszórtan zöldhulladék maradt ott, nem tudjuk figyelembe venni.
Tisztelettel:
MULTI-DH Nonprofit Kft.
		
Hulladékszállítási
közszolgáltató

Márciusi kutya - macska bajok

Rövid összeállításunkban szeretnénk
felhívni az állattartók figyelmét a leg�gyakoribb problémákra, amelyek a jó
idő beköszöntével várhatnak kedvenceinkre.
Jön a meleg idő, s így egyre több kutya
– macska vágyik ki a kertbe, a szabadba. Viszont a rügyező bokrok, növekvő
fűszálak között apró kis paraziták ezrei várnak arra, hogy a téli passzivitás
után újra áldozatokra találjanak. A
bélrendszerben élő fonal- és galandférgek, valamint egysejtű kórokozók általi
fertőződésre nagyobb ilyenkor az esély,
ha nedves, de nem fagyott a talaj. Ezeket a fertőző kis állatokat mi szabad
szemmel nem is vesszük észre, hiszen
legtöbbször a milliméter ezredrészére

nőnek csak, és csak mikroszkópban
láthatóak a lárvák. A gazdaszervezetbe bejutva viszont elkezdik saját
fejlődési ciklusukat, és akár 15 cm-es
bélférgekké is válhatnak.
Hogyan vesszük észre ha kedvencünk
fertőződött? A kezdeti időszakban
gyakorlatilag sehogy, de 2-3 hét után
már látható a rosszabbodó étvágy, a
megváltozott bélsár minősége, esetleg
hányás, hasmenés. Ha már férgeket is
látunk a bélsárban, akkor nagy a baj.
Hogyan lehet megelőzni? Figyeljünk
otthonunk, lakóterületünk közelében,
hogy lehetőleg ne legyen pocsolya ös�szeállására alkalmas mélyedés, a kutya
ilyen vizet ne ihasson. A kertből rendszeresen takarítsuk el a kutya ürülé-

ket, s lehetőleg tartsuk tisztán. Étel –
zöldségmaradékot ne szórjunk ki, s ha
van komposztáló, akkor az megfelelően
zárt legyen, hogy ne oda piszkítson a
háziállat, és ne tudjon enni belőle. A
legjobb védekezés a támadás, így mindenképpen javasolt a háziállatokat
negyedévente (tehát évente négyszer)
preventív módon féreghajtó kezelésben részesíteni, hiszen még így is csak
99,8% az esély arra, hogy elkerüljük a
parazitákat.
Másik nagy ellenségük a kutyáknak a
kullancs: a legtöbb kullancs a fűszálakon él, nem a fák ágain, s korábban
kullancstól mentes zárt kertekbe is
bekerülnek madarak és sünök közvetítésével. Mindenképpen javasolt a kutyák kullancs fertőzés elleni kezelése,
már egész évben gyakorlatilag, mert
ha nem megy tartósan 0 Celsius fok
alá a hőmérséklet, akkor ezek a bestiák
nem pusztulnak el. A kullancs csípése
önmagában nem sokkal veszélyesebb,
mint a szúnyogcsípés, de mivel nagy
részük hordoz olyan kórokozókat, pl.
Babesia, Lyme-kór amelyek életveszélyesek a gazdaszervezetre, ezért kell
maximálisan odafigyelni. Alkalmazhatunk cseppeket, nyakörveket, és
sprayeket is az eredményes védekezés
érdekében.
Szép, napsütéses, parazitamentes tavaszkezdést kívánok!
Dr. Sükösd László
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PÁLYÁZAT
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot ír ki
a városban működő civil szervezetek számára
A pályázat címe: Önszerveződő szervezetek támogatása

A pályázat célja: A Dunaharasztin élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségeinek az önkormányzati feladatok megvalósítása,
a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése,
a környezetvédelem, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, egészségi állapotának megőrzése
és javítása érdekében végzett tevékenység támogatása.
A szervezetek a terembérleti támogatásra vonatkozó igényüket is
e pályázat keretében és előírásainak megfelelően nyújthatják be!
A pályázaton felosztható maximum összeg:

14.000.000,- Ft, me-

lyet Dunaharaszti város költségvetése biztosít.
A pályázaton részt vehetnek: - azok a bíróság által bejegyzett civil szervezetek, egyesületek, szövetségek, amelyek az Önkormányzat illetékességi
területén bejegyzett székhellyel rendelkeznek, vagy Dunaharaszti székhel�lyel alszervezetet működtetnek, továbbá - azok a helyi közösségek, amelyek
meghatározó szerepet töltenek be Dunaharaszti város közéletében, illetve
sportéletében.
A pályázóknak meg kell felelniük az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek, különös tekintettel a beszámolási
kötelezettség teljesítésének követelményére.
Nem pályázhatnak vállalkozói szervezetek, politikai pártok, nemzetiségi
önkormányzatok, valamint azok, akik a korábban felvett támogatással határidőben nem számoltak el, illetve azok, akiknek köztartozásuk, valamint
lejárt határidejű pályázati kötelezettségük van, csőd- végelszámolási vagy
felszámolási eljárás alatt állnak.
Pályázni az erre a célra készült, hiánytalanul kitöltött nyomtatványon lehet. A pályázati nyomtatvány letölthető a www.dunaharaszti.hu honlapról, valamint beszerezhető a Dunaharaszti Polgármesteri Hivatalban a
pályázatkezelőnél.
A pályázathoz csatolni kell: - egyesület esetén a bírósági bejegyzésről
szóló végzést, - más szervezet esetén a létesítő okiratot vagy egyéb alapdokumentumot.
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen a pályázatkezelőnél

Várunk Téged is a csapatba!

A pályázat benyújtási határideje: 2014. április 4. (péntek) 11.00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal 2330 Dunaharaszti, Fő út 152./4. szoba/Titkárság
Pályázatkezelő: Papp Zoltánné Telefon: 06-24/504-405
Döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról:
A 2014. április 28-i képviselő-testületi ülésen!
A pályázathoz szükséges további információk a pályázatkezelőnél
igényelhetők!
Ügyfélfogadás:		
Hétfő: 13 – 17 óra
Szerda: 8 – 12 óra és 13 – 15 óra

www.kickboxsziget.hu
06/30-94-84-221

Péntek: 8 – 11 óra
Dunaharaszti Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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Közéleti hírek
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 MENTŐÁLLOMÁS
2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 13.
+36 (24) 465-106

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

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
EGYEDI ÉS MENNYISÉGI
KEDVEZMÉNYEK!
KERESSE
HIRDETÉSSZERVEZŐNKET!

2014 január újszülöttek
Boros Bence		
01.01
Rideg Adrián		
01.01
Tóth Tibor András
01.05
Debreczeni Lívia Liliána 01.25
Somogyi Bálint		
01.27
Imre Zétény Csaba
01.01
Márkus Lia Hanna
01.04
Szakál-Balogh Emília 01.09
Csiszár Lilla Andrea
01.13
Weinber Milla Jázmin 01.22
Bors Blanka Lilla
01.23
Matykó Hanna Sára
01.25
Erdey Vilmos Miksa
01.30
Szabados Szofi		
01.02
Gábor Jolán Veronika 01.15
Tóth Dominik		
01.23
Hájas Róbert Dáriusz 01.24
Sípos Léna		
01.28
Demetrovits Vince
01.09
Tarlós-Deák Lilla
01.12
Diószegi Donát		
01.04
Albók Nikol		
01.20
Huszkó Dániel 		
01.16
Centár István
01.29

2014. Január hónapban
elhunytak neve és életkora:
Bagosi Gáborné		
élt 38 évet
Bai Károlyné		
élt 90 évet
Bálint Gábor		
élt 63 évet
Brezniczky Lénárdné
élt 92 évet
Ecseki Antal		
élt 84 évet
Ferenczi Lászlóné
élt 87 évet
Frankovics Ferenc
élt 83 évet
Grimm Lőrincné		
élt 87 évet
Hegyes Ferencné		
élt 50 évet
Hernádi Pálné		
élt 68 évet
Holubetz György István élt 57 évet
Jurás Pál		
élt 81 évet
Kiss Lajosné		
élt 93 évet
Kolompár Mónika
élt 27 évet
Kozma Istvánné élt
élt 90 évet
Perényi Mátyás		
élt 89 évet
Schuszter József		
élt 90 évet
Somogyvári Mihály
élt 82 évet
Szíjjártóné Kreisz Janka élt 83 évet
Tapodi Nóra		
élt 10 napot
Tari Lajos Lászlóné
élt 55 évet
Tóth Istvánné		
élt 91 évet
Vadkerti János		
élt 63 évet
Vasadi Józsefné		
élt 83 évet
Kiss László		
élt 42 évet
(2013. december hónapban hunyt el)
		
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet a
magam és családom nevében mindazoknak, akik drága Édesanyánkat,
Tóth Istvánnét 2014. január 17-én
utolsó útján elkísérték.
A gyászoló család

Megemlékezés
Életének 71. esztendejében, 2013. november 8-án elhunyt Rády Attiláné.
Emlékét örökké örzi gyászoló családja.

Nemzetközi Íjászverseny
2014.02.15-én Szlovákiába meghívásos versenyen vettünk részt.
Zahorce, egy határmenti, kis település
Balassagyarmattól 4 km-re. A helyi,
Viktória Íjász klub szervezésében, a
helyi kultúrházban tartották meg a
versenyt.
A verseny nemzetközi jellegű volt, mivel a magyarok jól megértették az ott
élő magyarokat, és a szlovákok is jól
megértették a magyarokat, de nem
beszéltek hozzánk magyarul.
A verseny kicsit nyögvenyelősen indult. Inkább hasonlított egy iskolai
feleléshez, mint egy versenyhez. Mivel
10 órától 12 óráig csak a gyerek és ifi
kategória végzett, egyszerre csak 3 fő
lőtte végig a versenyfeladatokat. Megkértük a helyi szervezőket, hadd lőjünk egyszerre többen, csapat jelleggel.
Innentől felgyorsultak az események.

A Haraszti Íjász Clubbot Szikora
György és Szikora Györgyné képviselte, továbbá a Csepeli Hagyományőrző
Íjász klubból 6 fő, valamint a Farkas
Falka Egyesületből 5 fő vett részt.
Eredményeink:
Szikora Györgyné 2. helyezett,
Szikora György 4. helyezett lett.
A CSIHE klubból 3 fő 1 helyezett lett.
Farkas Falka egyesületből 3 fő 3 helyezett, 2 fő pedig 2. helyezett lett.
Az egész verseny szépséghibája az
volt, hogy a biztonsági előírásokat
messzemenőkig nem tartották be, az
előzetes bejelentkezést nem regisztrálták, így a nevezési díjból a kedvezményt nem kaptuk meg. Mindezt
tetézte, hogy a felnőtt és tiszteletreméltó kategóriát összevonták.
Az eseménysort ágyútűzzel zárták be.

Sakkbajnokság a Rákócziban
Január 27-én hétfőn rendeztük meg
az iskolai sakkbajnokságot. A hagyományosnak számító versenyen
az idén rekord létszámú induló vett
részt, az alsóból 23 fő, a felső tagozatból 14 fő. A nagy érdeklődésre való
tekintettel a DMTK Sakk szakosztályának vezetőjét, Schubert Gyulát és
Botos Józsefet kértük meg, hogy segítsen a lebonyolításban, amelyet ezúton is köszönünk. A gyerekek nagy
izgalommal várták a versenyt és lelkesen készültek rá.
A szoros eredményeket hozó versenyen többen azonos pontszámot
értek el, csak bonyolult számítások
után hirdethettünk győzteseket.
Alsó tagozat: I. Villám Barna 4. a,
II. Csányi Ákos 2. b, III. Csányi
András 2. a

Rákóczi hírek
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Felső tagozat: I. Várhegyi Ábel 5.b,
II. Ruska Zoltán 7.b, III. Halász
Bence 7.a.
Czompa Gyula testnevelő

A jövő bajnokai
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Az országot járva jó (?) sorsom nemrég Esztergomba vetett, az egyik legszebb magyar városba, ahol tényleg
minden kő a magyar múltról beszél.
Sajnos tényleg csak a múltról, mert
a jövőből semmi sem látszik, a jelen pedig oly szomorú, hogy szinte
menekülőre fogja az ember, miután
végigsétált a patinás Széchenyi téren, amit lassan felver a gaz, és ahol
messziről kiabál szégyenében az omladozó Városháza. Bezárt üzletek,
elhanyagolt közterületek és középületek mindenhol, hónapok óta lakat
van a wellness-fürdőn, miközben vele
szemben egy félig kész – talán szálloda akart lenni – épület vasbeton váza
mered a semmibe. Kicsit balkáni fílingje van az egésznek. Még szerencse, hogy a katolikus egyház rendben
tartja templomait és intézményeit, és
néhány felújított magánház is arról
tanúskodik, hogy nem az itt lakókból

Arc, álarc

2000-ben felújított Mária Valéria – hídon Párkányba. Szépen rendben tartott kisváros, nyüzsgő sétálóutcával,
az Eszterházy Cukrászdában nagyon
finom a mákos tortaszelet. Visszanéztem, gyönyörű a kilátás az esztergomi
Bazilikára. Távolról nézve Esztergom
egy gyönyörű város.
Kár, hogy közelről nem tűnt annak.
-hp-

1848.
Negyvennyolcas hazafiak feszültek a széllel,
küzdöttek a szabadságért,
égre törő vérrel.
Lobogójuk dicsben fürdött,
magyar kéz a kézben,
piros, fehér és zöld,
napsugaras fényben.
Elmúlt idők, dédapáink ünneplésre hívnak,
emlékeink kokárdái,
márciusi ifjak.
Róna J. László
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A hónap verse

Karcolatok

veszett ki az igényesség; a baj okát
valahol máshol kell keresni.
Évek óta másról sem hallani, ha Esztergom szóba kerül, csak a veszekedésről, a parttalanná vált helyi háborúról,
ami a polgármester és a képviselő-testület között folyik. És most már teljesen mindegy, kinek volt igaza; az a kétes dicsőség jutott nekik osztályrészül,
hogy bemutathatták, hova tudja lezülleszteni saját városát az, ha vezetői
egymás lejáratásával, az állandó betartással, a dacos szembenállással vannak
elfoglalva ahelyett, hogy a rájuk bízott
közvagyont ápolják és gyarapítsák.
Mélyet sóhajt az idetévedt haraszti
polgár, mert egy olyan városból érkezett, ahol szerencsére más világ van. És
köszönet ezért a városunkat vezetőknek, polgármesternek és képviselőknek
egyaránt, mert saját- és pártérdekeiket
félretéve fejlesztették, szépítették Dunaharasztit. Nincsen nagy titok, csak a
kemény munka, és az egyéni érdek elé
helyezett közérdek.
Távozásom előtt még átsétáltam a

A farsang idején rengeteg vidám
percet élünk át magunkban,
magunkon kívül, az álarcok, jelmezek mögé bújva. Ilyenkor vidáman, poént poénra halmozva
kimondjuk, eljátsszuk azokat a
dolgokat is amit maszk nélkül
nem tennénk. A jelmez mögött,
az álarc mögött mások lehetünk
mint amik valójában vagyunk.
Lehetünk jobbak, lehetünk ros�szabbak. Akár ugyanolyan maszk
mögött is. Gondoljunk csak Fatia
Negrára Jókai alakjára a Szegény gazdagokban, és Zorrora, a
latin betyárra. Ugyanaz a szemüvegszerű álarc rejti a rosszat
és a jót is. Ez rendben is van, a
farsangi forgatag erről, vagy, erről
is szól. A legcsodálatosabbak a
gyerekek ahogy átváltoznak óriássá, törpévé, mostanában grú-vá
meg egyéb különös lénnyé. Némelyikük a popvilág egy-egy ismert
alakjának jelmezében nyomja
play-back-en a slágereket, időnkét jobban, ötletesebben mint
az igazi. /… ha igazi…/Most, hogy
már eltemettük a farsangot, eldobtuk álarcaikat, jelmezeinket.
Most, hogy már eltemettük a farsangot, eldobtuk álarcaikat, jelmezeinket?
Nem hordunk-e a hétköznapokban is kis segédeszközöket, például napszemüveget a ködben, hogy
„macsósabbak” legyünk, vagy
nem pakolunk-e fel arcunkra
vakolatszerűen, mint egy maszk,
kozmetikai anyagokat , hogy
szebbnek tűnjünk……
Nézem ezt a remek festményt,
a „barbár zseni” Aba Novák Vil-

mos utolsó alkotását az álarcfestő
című képet, melyet ars poetica
gyanánt is felfoghatunk. A festő
festi, gyártja sorra egymás után
az álarcokat, saját arcának lenyomatait sárgán, pirosan, kéken. A
festett álarcokat, a titkok tudóit
melyeket talán egy életen át kell
viselnünk ahhoz, hogy túléljük.
De ezt nem csak fizikailag tehetjük meg, hanem verbálisan is.
Magunk köré álmodunk egy mesevilágot és hiszünk benne, konfabulálunk. Vannak benne valós
elemek is, de a magunk számára
kedvezően torzítjuk, akár a tényeket is. Ilyenek például a horgászok, amikor, az ekkora-mekkora halat, cápát, szörnyet fogtam
címmel mesélik el kalandjaikat a
„snecivel” . De mondhatnék más
példát is, hiszen a mai elektronikus , nyitott, rohanó világban
nagyon sok maszkot, álarcot viselő mű-embert , celebet és hasonlót ismerhetünk meg a blogok,
hírportálok, facebook, twitter és
más, felénk mindenféle információt zúdító tarisznyák jóvoltából.
Itt aztán mindig tart a karnevál.
Ha belegondolok ez is egy jó,
nagy álarc és az igazi világ mögötte van.
Mindenestre, hogy a végére egy
klasszikust is idézzek : „Színház
az egész világ”, s nekünk a médiák jóvoltából jó helyünk van,
kényelmesen ülünk a fotelban,
mindent láthatunk és hallhatunk.
Csak ülünk és nézünk
…ki , a fejünkből.
Lehel

„Arthur Miller Pillantás a hídról című
darabjában mondja el az egyik szereplő,
hogy talán az a bajunk, hogy irtózunk a
száz százaléktól. Megelégszünk ötvenszázalékos szerelmekkel, nyolcvanszázalékos apasággal, anyasággal, hatvanszázalékos hittel. Vagyis soha nem éljük
végig a dolgainkat. Mindig hagyunk
kiskaput, amin keresztül kislisszolhatunk. Így van. A száz százalék ijesztő.
Mert ha bukunk, százszázalékosan
bukunk. Csakhogy érdemes-e ebben a
langyosságban élni? Vagyis érdemes-e
úgy élni, hogy az ember állandóan azzal
van elfoglalva, hogy megkímélje magát
a fájdalmaktól, a szenvedésektől.”
(Popper Péter)
Talán meg kellene vizsgálnunk, milyen
erkölcsi alapra helyezzük mindennapi
döntéseinket.
Talán, érdemes lenne elgondolkodnunk
azon, hogy van-e bátorságunk odaállni
egy ügy mellé, amit sorsdöntőnek találunk. Van-e elég hitünk, hogy kiálljunk
a magunk igazáért.
Mert ez a valódi kérdés, ez a választásunk tétje.
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