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"Eredj el a hangyához te rest,
figyeld, hogy mit tesz és okulj!
Bár nincs vezére, elöljárója,
vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti
eledelét aratáskor."
Példabeszédek 6.6-8
Új templom egy településen, közügy.
Manapság templomot építeni, kicsit
szimbolikus értelmű tett is. Egyszer
csak eszébe jut valakinek, hogy jó
lenne egy új templom a régi helyett?
Ha nagyon régről akarom kezdeni,
akkor azt mondom, ez nem a mának
a gondolata, hanem a múlté. Éppen
a templomépítéssel járó átrendezések kapcsán iratok kerültek elő.
Az 1928-29-es évekből, tervek, adománygyűjtő lapokkal, melyek arról
szóltak, hogy a reformátusok már
akkor templomot akartak itt építeni. Aztán ideiglenesen vásárolták
meg azt az épületet, ahol a mai napig vagyunk. A gyülekezet kiemelkedő pillanata, hogy ami az ősöknek
nem adatott meg, az nekünk igen.
A mostani épületet kinőttük, ezért
a szükség is indokolttá tette a megvalósítást.
Az Ön édesapja mióta szolgált Harasztin?
1980-ban került ide, 21 éven keresztül szolgált.
Az Ön életében, aki édesapja örökébe
lépett, és a gyülekezet életében természetesen, egy nagy változás lesz az
új templom. Más minőség is.
Igen, egy egészen más térben fogunk
létezni. Ez mindenképpen előrelépés.
Azt mondom, nincs az a tér, ami ne
válhatna megszerethetővé, ha kellő

Dunaharaszti - 2014. április 3

tartalommal van megtöltve. De ha
kimondottan istentisztelet célra kialakított térbe érkeznek az emberek,
az mindenképpen továbblépés.
Mennyibe kerül ez a komoly vállalkozás?
Még a végszámlát nem tudjuk. Mi
arra készülünk, hogy szeptember
végén fel tudjuk szentelni a templomot és addig körülbelül száz millió
forintra van szükségünk.
Hogy jött össze ekkora összeg?
Tíz évvel ezelőtt fel kellett újítanunk a mostani épület tetőzetét.
Akkor fogant meg a gondolat, hogy
nem várhatunk tovább ölbe tett kézzel, elkezdtünk gyűjteni és ennek a
mozgósításnak a jegyében helyeztük
el az udvaron a kopjafánkat is, ami
a mostani templomunk főgerendájából készült, és azzal a céllal áll ott
kint, hogy a gyülekezetet emlékeztesse arra, hogy készülnünk kell a
jövőre. Egy tíz évi folyamatos gyűjtés, adakozás volt, ami az építkezést
lehetővé tette. Ez tette hitelessé a
templomépítési szándékot. Én nem
vagyok annak a híve, hogy a magunk részéről nem csinálunk semmit
és csak várjuk, hogy megsegítsenek
bennünket. A gyülekezetnek le kell
tennie a maga részét, a másik részét
pedig majd az Úristen kirendeli, így
vagy úgy. Ezt tapasztaljuk most. Tíz

év folyamatos útkeresése érik most
be. Ez úton szeretném megköszönni
például Dunaharaszti város tízmillió forintos segítségét. Az anyagiak
mellett nagyfokú nyitottsággal és támogatással viszonyulnak hozzánk a
városvezetők. Amikor mi elkezdtünk
gyűjtögetni, inkább a hitelfelvételnek volt szezonja. A mi esetünkben,
a hit volt a biztos alap. Ha az embernek nincs hite semmiben, akkor
nagy valószínűséggel, semmire nem
fog jutni. A hit nem az egészen kicsi
dolgokhoz kell, mint például ahhoz,
hogy az ember a cipőfűzőjét meg
tudja kötni, hanem olyasmikhez, melyek messze meghaladják az erejét.
Harasztin a különböző felekezetek
nagyon jól megférnek egymás mellett. Ha elkészül az új templom, új
tér nyílik, új helyszín közös rendezvények, istentiszteletek megvalósítására.
Abszolút nyitott vagyok erre. Új lehetőség lesz ez mindenkinek.
A fiatalok felé történő nyitás miatt
is, egy nagy lépés egy új épület. Kicsit demonstráció a jelenlétre.
Az új technikák, projektor, digitális
zongora és egyéb eszközök, hozzájárulnak ahhoz, hogy az ide érkező fiatalok magát a keresztény hitet és a
vallást ne érezzék annyira távol maguktól.
Folytatás a 4. oldalon
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Az öröm
Karcolatok
vonzásában

- arról, hogy egy marslakó
feltalálta a Rubik-kockát...

Amikor bemegyünk régi templomokba, amelyek nincsenek felújítva,
néha még karbantartva sem, azok
a múlt illatát árasztják magukból.
A múlt és a jelen között egy nagy
szakadék tátong. A mienk korszerű
templom lesz. Ez sokat segíthet a
fiataloknak is és azoknak az embereknek is, akik az utcáról jönnek be
és majd itt kezdenek el ismerkedni a
keresztény hittel.
Magába, a tervezésbe, Ön mennyire
folyt bele?
Jelentősen, de nem egyoldalúan. A
tervezésben részt vett a gyülekezet
presbitériuma és építési bizottsága.
Ez egy közös munka volt, amiben
nekem lelkipásztorként bizonyos
szempontokat képviselnem kellett.
Az új épület nagyon jól illeszkedik
a környezetbe. Ez ritkaság napjainkban.
Annak idején, mikor elkezdtünk
a templomépítésben gondolkodni,
figyelembe vettük a Rákóczi iskola stílusát, különösen a felújított
könyvtár épülete – Kós Károly tanítványainak munkája –, mely Haraszti
egyik legszebb épülete. A klinkertéglának, a mészhomok tégla megjelenésének is teret kívántunk adni. A
konzervatív vonalvezetés mentén, a
huszonegyedik század lehetőségeivel
kezdtük a templomot tervezni. Ez a
kettősség fogadja majd az ideérkezőket. Ha a templomunk elkészül a
szószék fölött a református egyház
címeréből a győzedelmes bárány
képe lesz. Ez a kép a keresztény hit
erejére figyelmeztet minket. Ha az
ember hittel éli az életét, akkor azt a
maga személyes életében kicsiben is
és a gyülekezet életében nagyobban
is meg fogja tapasztalni.
Mikó F. László

Tisztelt Olvasó! Gyakran hallom,
olvasom, hogy a magyar depres�sziós fajta. Lehet, hogy ez így van,
de mégis… Körbejárom a kertemet,
minden zöldell, virágzik. Harsog az
élet, a dermedt téli álom után minden újjászületni készül. Minden a
megújulásról vall. Jól van ez így.
Minden árnyék előtt ott van a fény.
Nekem, mint sok lélek gondozójának
fontos, hogy ne csak az árnyoldalakat lássuk, hanem a fényt is. Szabad,
sőt kell észrevenni az élet élni akarását, a reményt, a zöldet. A liturgikus
gondolkodás módban a remény színe a zöld. Miért is? Mert a zöldellő
természet hozza meg a virágát, majd
termi meg a gyümölcsét. Minden innen indul. Kihajt a növény, szárba
szökken, újjászületik az élete. A keresztény remény a húsvétból fakad.
Krisztus feltámadása új dimenziót
nyit. Nemcsak a megtapasztalt realitások valódiak. A hétköznapi tapasztalásainkkal nem vitatkozom,
hiszen minden embernek megvannak
a maga személyes gondjai, terhei.
Ezeket lehet szőnyeg alá söpörni, de
minek? Realitások és remények, ezek
éltetnek bennünket. A gondjainkat
amennyire lehet meg kell oldanunk,
és fel kell fedezni az új dimenziót, a
reményt. Remélni azt is jelenti, hogy
kinyílok a jövőre. Lehet tervem, lehet
álmom. Szabad, lehet újragondolni az életünket. A régi jó élmények
tartást adhatnak, ne hagyjuk veszni az értékeinket. Mindezek mellett
szabad újragondolni az életünket.
Engedjük közel magunkhoz, egymáshoz az örömöt. Pezsdül a természet,
vidul a föld, harsan az élet. Az öröm
is karnyújtásnyira lehet. Ugye, Ön
sem akar kimaradni belőle? Több
mosoly, több derű, több öröm, és
akkor több lesz az életünk is. Jó
szívvel kívánom, hogy így legyen!
Varsányi Ferenc

A nagyvilág Rubik Ernőt és a talán
legismertebb magyar tárgyat ünnepli, amitől kis híján még a földgolyó
is kocka alakúvá változott, de legalábbis kifordult sarkaiból.
Beugrik a híres történet, miszerint
Los Alamosban, az atombomba
barkácsolása közben marslakónak
nézték a magyar tudósokat, mert
egymás között valami furcsa, érthetetlen nyelvet beszéltek, miközben
tudásuk alapján is földönkívülinek
tűntek a többiek számára. Az egyikük, Edward Teller monogramja is
erősíteni látszott ezt a meghökkentő
feltételezést.
Aztán vakargatták a fejüket még sokszor az Újvilágban, például akkor,
amikor egy Neumann nevű marslakó összerakta a számítógépet, ami
ma már ugyanolyan természeti erő,
mint a szél, vagy a napfény, a különbség csak az, hogy a kompjuter
folyamatosan rendelkezésünkre áll,
ellentétben az utóbbiakkal. Szokták
volt mondani, hogy a nagy dolgokat
mindig kint eszkábáltuk, mert itt
belül szűk volt a levegő.
Hát kérem, ez így nem teljesen igaz,
vagy tán épp a Rubik-kocka a bűvös
kivétel, ezt ugyanis itthon alkotta
meg egy akkor még ismeretlen főiskolai tanársegéd, úgy 40 évvel ezelőtt.
Ki tudja, talán mégsem marslakó
volt az illető. Hanem egy okos, mai
szóval innovatív fiatalember, aki
puskásöcsis magasságokba repítette
a magyarok hírnevét.
Most, amikor körbehordozzák a
Kockát a világon, gondolkodjunk el
kicsit, mi lehet az a sokat emlegetett
„kitörési pontja” szép hazánknak.
Valaki egyszer azt írta, hogy a
„kiművelt emberfők”. Nos, az a valaki ritkán tévedett.
hp

Laffert programok
Gazdag programkínálattal zajlik a
tavaszi szezon a Laffert Kúriában.
Március 28-án nagy sikert aratott
Németh Attila és Bakonyi Andrea
előadása egy évig tartó világkörüli
kalandjaikról.

A TEA egyesület szervezésében Janik László egyszemélyes előadását
láthatták a drámakedvelők április
11-én az Atelierben. Így ismét színházi eseménynek adhatott otthont a
kúria.

Április 13-án szalonzenével, teával és
süteménnyel invitálták a vendégeket
vasárnapi muzsikára a Magyar Virtuózok. Az előadott operettek és népszerű filmzenék nagy sikert arattak a
lelkes közönség soraiban.
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Májusban további programokkal
várjuk vendégeinket: 9-én, pénteken
18 órakor dr. Obrusánszki Borbála
a tatárjárást bemutató előadásával
folytatódik a Dzsingisz kán öröksége
című sorozat.
Mongólia budapesti nagykövete nyitotta meg a „Dzsingisz kán öröksége”
címmel rendezett kiállítást és programsorozatot április 25-én. A rendezvényen jelen volt a korábbi mongóliai magyar nagykövet és a mongol
kereskedelmi tanácsos is. A vendégeket dunaharaszti részről dr. Szalai
László polgármester, Lehel Endre és
Karl József alpolgármesterek fogadták. A nagykövet asszonyt Bad-erdene Odgerel, a Baktay Gimnázium
mongol származású tanulója verssel
köszöntötte.

Utó-húsvéti koncerttel zárult a Hangáradat sorozat. Az április 27-én rendezett fináléban a sorozat valamennyi
szerelője fellépett, szép és színvonalas
előadás emlékével ajándékozva meg a
hálás közönséget.

Május 16-án 18 órakor „A hunok titkos története” címmel vetíti le Mongóliában készült dokumentumfilmjét
dr. Daubner György filmrendező, aki
a forgatás alatt szerzett tapasztalatairól és személyes élményeiről is beszámol.

Május 24-én 14 órától a Duna tévéből jól ismert történész, dr. Hidán
Csaba és társai – szokásukhoz híven
korhű viseletben és fegyverzetben –
mutatják be a 13. század sztyeppei
harcmodorát és hagyományait. Este
19 órakor pedig a kóruszene kedvelőinek nagy örömére a díszteremben
vendégszerepel a Vass Lajos Kamarakórus, Somos Csaba Liszt-díjas
karnagy vezetésével.

NÁDOR
A Nádor és több civil egyesülettel
karöltve kézműves délutánra várjuk
május 11-én 15 órától a fiatalokat.
A délutáni program a Kolompos
együttes előadásával, táncbemutatóval és táncházzal zárul.

Május 30-án 18 órakor a Studio 9
csíkszeredai képzőművészeti csoportosulás kiállítását nyitja meg
Novotny Tihamér művészeti író.
Közreműködik Kovács László klarinétművész.

Testület
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2014. március 31-i Képviselő-testületi ülés
Az ülés kezdetén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aranydiplomás pedagógusait köszöntötték a jelenlévők. Zsigmond
Károly, az iskola igazgatója méltatta az
50 éves jubileumukat ünneplő tanárokat.
Hangsúlyozta, hogy mindig tisztelték és
szerették tanítványaikat, és sok-sok nemzedéket vittek el a középiskoláig. Hajdú
Zsolt az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nevében örömét fejezte ki, hogy
gratulálhat úgy is, mint kolléga. Édesanyját idézte, aki szerint ebbe a szép munkába
nem lehet belefáradni.
Álljon itt az aranydiplomás pedagógusok
névsora: Peck Gizella, Kuczik Lajosné,
Nagy Eszter.
Dr. Szalay László polgármester ezt követően beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről:
1.
Dunaharaszti városközpont kiépítésével kapcsolatban utánkövetéses helyszíni
ellenőrzést tartott a Pro Régio Ügynökség
a 2014. február 24-i héten. Az ellenőrzésen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselője nem jelent meg, az Önkormányzat
feladatvállalásait, a működtetést az ellenőrzés rendben találta. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. felé javaslatot tettek a Fő
úti terelőoszlopok felülvizsgálatával kapcsolatosan.
2. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szintén ellenőrzést tartott
a városban a víziközmű vagyon „bérleti díjának” megállapításával és felhasználásával
kapcsolatosan. Mind a megállapítás, mind
a számlázás rendje, illetve a számlák ös�szevezetései szempontjából a Hivatalnál
ellátott feladatokat kifogástalannak minősítették és ezt rögzítették az ellenőrzési
jegyzőkönyvbe is.
3.
A Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrizte az intézmények SZMSZ-eit, valamint a belső ellenőrzési kézikönyvet. Mindent rendben találtak.
4. A Szivárvány Óvoda építése az ütemtervnek megfelelően halad. Az épületen
belül elkészültek a gépészeti és elektromos alapszerelések és jelenleg a vakolási
munkák zajlanak. A héten megkezdődnek
a kültéri munkák és a héten véglegesül a
beépített szerelvények és burkolatok köre.
A bútorbeszerzés közbeszerzési anyaga elkészült és folyamatban van az eljárás elindítása.
5. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában elkészült az a kerítés szakasz a tornaterem mögött, amely a korábbi adásvételi
szerződés alapján az Önkormányzat kötelezettsége volt.
6. Elkészült szintén a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola területén található
„Baglyos” épület homlokzat burkolatá-

nak javítása, mely javítással a korábban
szakszerűtlenül burkolt nyílászárók feletti
burkolat lehullások veszélyét végleg megszüntettük.
7. Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola területén a konyha melletti
játszóudvar rendezése és április közepétől
kezdődik a kombinált játszóeszközök, valamint a padok és a növényzet telepítése.
8. Megtörtént a köztéri és az intézményi
játszóterek szabványossági felülvizsgálata.
A vizsgálatot végző cég hibalistájának kézhezvételét követően kezdődik meg a játszótéri eszközök szükség szerinti felújítása.
A képviselő-testület sürgősségi rendeletben határozta meg a zöldhulladék-égetés rendjét, majd rátért a rendőrség éves
munkájáról szóló beszámoló tárgyalására.
Dr. Csipler Norbert rendőrkapitány azzal
egészítette ki a leírtakat, hogy törekvéseik
kezdenek beérni, a statisztikák javulnak.
Az őrs munkája egyre inkább interaktív,
már foglalkoztatnak egy szabálysértési
előadót és egy adminisztrátort (az önkormányzatnak köszönhetően), és már nyomozó is dolgozik a haraszti őrsön. Nőtt az
előállítások száma, miközben csökkent az
ismertté vált bűncselekmények és az erőszakos cselekmények száma is. A városban
nem volt halálos közúti baleset. Köszönetet mondott a támogatásért az önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak és
a polgárőrségnek is.
Knapp Tibor jelezte, hogy a létszámról
szóló részt ne m találta a beszámolóban,
pedig a kormány intézkedéseinek köszönhetően több a rendőr az országban, így
Harasztin is. Nem tartotta helyénvalónak a
beszámoló azon megállapítását, miszerint
a gazdasági helyzet miatt a bűncselekmények számának növekedése várható. Ezzel
szemben nő a GDP, a reálbér. Javasolta,
hogy az említett mondatot vegyék ki a beszámolóból. Dr. Szalay László jelezte, hogy
a rendőrségi beszámolóból a testület nem
vehet ki semmit, szavazni az egészről lehet.
A beszámolóban a rendőrség a várható folyamatokat próbálta felvázolni.
Dr. Csipler Norbert elmondta, hogy a
hivatkozott megállapítás szerencsétlenre
sikerült, igazából arra utaltak, hogy a bűnözésre való hajlam növekedhet. A tendencia viszont szerncsére nem ezt mutatja. A
létszámról pedig azért nem szól a beszámoló, mert az állomány növelése 2010-2012
között történt meg, a beszámoló viszont a
tavalyi évet taglalja.
Drscsákné Kerekes Gabriella felvetette,
hogy kevés a rendőr, nem látja őket az
utcán. Fényes István, aki képviselői munkája mellett a Polgárőrség vezetését is el-

látja, elmondta, hogy az őrsparancsnokkal
minden héten összeülnek, és egyeztetik a
teendőket. Cáfolta Kerekes Gabriella állítását, és hangsúlyozta, hogy a rendőri jelenlét különösen megnőtt az utóbbi évben,
éjjelente két rendőrautó és a polgárőrök
gépkocsija is járőrözik. Az utóbbi járműért
köszönetet mondott, mert azt nemrég vásárolta meg számukra az önkormányzat.
A rendőrkapitány hozzátette, hogy lovasés kutyásrendőrök is szolgálatba álltak, a
kapitányság állománya pedig teljesen fel
van töltve. Dr. Szalay László arról beszélt,
hogy a sikernek mindig több gazdája van,
és az önkormányzat is jelentősen kiveszi
a részét a közbiztonság megteremtéséből,
amely kötelező feladata is. Utalt az üzembe helyezett térfigyelő kamerákra. Felhívta
a figyelmet a rendőrségi létszámban mutatkozó aránytalanságra: amíg a velünk
megegyező lakosságszámú Soroksáron 80
rendőr teljesít szolgálatot, addig Dunaharasztin 10.
Horváth Jenő elmondta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal 1 nem ellenében a beszámoló elfogadását javasolta.
A képviselő-testület végül 1 nem szavazat
mellett elfogadta a beszámolót.
A képviselők ezt követően megszavazták
a lakosság-orientált rendőrkapitánysági
koncepció 2014. évi végrehajtását. Ennek
alapján az Önkormányzat az idei évben
is támogatja a rendőrök túlszolgálatát.
Megszavazták, hogy indulnak egy olyan
pályázaton, amely a testvérvárossal való
kapcsolattartást támogatja. Támogatták,
hogy a Neocarbon Kft. béreljen egy 50
négyzetméter nagyságú területet a szen�nyvíztisztóban a keletkező szennyvíziszap
hasznosítására. Elfogadták a peres ügyekről szóló beszámolót.
A Pénzügyi Bizottság beszámolóját is elfogadta a testület, miután Kücsön Sándor elnök tájékoztatta őket arról, hogy a bizottsági ülésen egyhangú igennel támogatták
a beszámoló elfogadását. Ugyanígy történt
a városfejlesztési bizottság beszámolójával
is, ahol az előzmények is hasonlóak voltak,
itt a testületet Horváth Jenő tájékoztatta.
A DMTK sportegyesület beszámolójának
tárgyalásakor Hajdú Zsolt, a szakbizottság
elnöke kért szót, aki örömét és köszönetét
fejezte ki Kulcsár Ferenc elnöknek az átlátható és részletes anyagért. Az egyesület eredményessége is megfelelő, biztatta
az elnököt a további munkára. A testület
végezetül a Kisduna Tv beszámolóját is elfogadta, itt Hajdú Zsolt annyit tett hozzá,
hogy a műsor részletes, mindenre kiterjedő, a kamera ott van a rendezvényeken.

2014. április 28-i Képviselő-testületi ülés
Az ülés kezdetén dr. Szalay László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet
az előző ülés óta eltelt időszakban történtekről:
1. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, a konyha melletti játszóudvar területén kombinált játszóeszközök, valamint a
padok és a növényzet telepítése megtörtént.
A játszóudvart az iskola számára átadtuk.
2. Parkfenntartás keretén belül folyamatosan zajlik a közterületek, parkok kaszálása,
gyomtalanítása, a Sport-szigeti lejáróhoz
4 db oszlopos gyertyánfa ültetésére került
sor, a korábban meglévő kitördelt fák pótlására.
3. A sport-szigeti parkerdő területén, kiemelten a Majális rendezvénnyel érintett
területeken, illetve a játszótér környezetében rovargyérítés történt.
4. Megtörtént a közterületen és az intézményekben található játszóterek kötelező
szabványossági felülvizsgálata. A szabványossági vizsgálat jegyzőkönyvében rögzített hibalista alapján árajánlatokat kérünk
be a javításokra. A beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján a javításokat- és a
hiányzó eszközök pótlását elvégeztetjük.
5. Az önkormányzat és az intézményei működési költségének csökkentése érdekében
2014. május elejétől Dunaharaszti Város
Önkormányzata a központosított kormányzati közbeszerzésben nyertes Vodafone
Magyarország Zrt-vel köt mobil távközlési
szolgáltatási szerződést.
6. 2014. április 22-én a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrizte a Dunaharaszti
Városi Temető működését, és a temetkezési
szolgáltatást. Az ellenőrzés során a körülményeket, a működtetést és a szolgáltatást
kifogástalannak találták.
7. 2014. április 23. és 25. között a Magyar
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatósága helyszíni ellenőrzést tartott
a gyermekétkeztetés ellátását biztosító önkormányzati intézmények 2014. évi üzemeltetési támogatásának igénylése tárgyában.
Az ellenőrzés során a kért adatokat, dokumentumokat átadtuk, az ellenőrzési jegyzőkönyv várhatóan 10 nap múlva készül el.
8. 2014. március 17-én benyújtottuk a kormányengedélyhez kötött hitelfelvétel-kérelmet. 2014. március 24-én hiánypótlást
nyújtottunk be a Magyar Államkincstár
által üzemeltetett szoftver hibája miatt. A
Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján az engedélyezési kérelem csak
a Kormány megalakulása után, legkorábban május végére kerül a Kormány elé, várjuk a számunkra kedvező választ.
9. A Kisduna Szövetkezet tulajdonát ké-

pező, Dunaharaszti 3/1 hrsz-ú irodaház
és udvar megnevezésű ingatlannal kapcsolatos adásvétel lebonyolítása folyamatban
van. Elkészült az ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékelési szakvélemény és
bizonyítvány, az ingatlan piaci forgalmi értéke 51.800.000,- Ft. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény [továbbiakban: stabilitási törvény]
szerint adósságot keletkeztető ügylet a
szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, amely értékének a még
ki nem fizetett ellenértéket kell tekinteni.
A stabilitási törvényben foglaltak miatt – a
szerződés megkötése előtt– a Kormány hozzájárulása szükséges a 10 millió Ft összeget
meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez:
Tekintve, hogy az oktatási intézmények
férőhely bővítésével összefüggő hitelkérelmünk van folyamatban, a jogügylet végleges lebonyolítása a hitelkérelem elbírálása
után lehetséges.
10. Elkészült a Város teljes víziközmű rendszerének felmérése, digitalizásása, vagyonértékelése, gördülő fejlesztési terve, amely
tartalmazza a víziközmű vagyon műszaki
mennyiségi, állapot-, valamint gazdasági jellemzőit, az eszközök várható pótlási
idejét és az újraelőállítási költség alapján
a rekonstrukciós igények előrejelzését, mely
alapján a jövőben költségvetési évenként
meghatározhatóak, tervezhetőek a fejlesztések, felújítások.
11. A Nemzeti Sportközpontok kormánybiztosának, Vígh László úrnak tájékoztatást
adtunk a volt kollégium és vízügyi szakközépiskola általános iskolai férőhely bővítésre történő felhasználási lehetőségéről. A kormánybiztos által a projekt előkészítésével megbízott
szakértők húsvét előtt helyszíni szemlét tartottak, majd a Hivataltól részletes tájékoztatást
kaptak a tervezett átépítés műszaki lehetőségeiről. Önkormányzatunk vállalta a megvalósítási költség 50 %-ának biztosítását, várjuk
Vígh László kormánybiztos úr válaszát.
12. Elkészültek a Dunaharaszti Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola napelemes fejlesztésének elektromos tervei és a szolgáltató engedélyét is megkapta a fejlesztés. A napelemes
pályázatunk a Dunaharaszti Hétszínvirág
Óvoda esetében is nyert, a támogatási ös�szeg 100%-os támogatási intenzitás mellett
25.433.020,- Ft. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
13. A Dunaharaszti Szivárvány Óvoda kivitelezése a szerződés szerinti ütemezésben halad.
A kivitelező napokon belül nyújtja be a II.
részszámláját.

14. Az iskolába készülő óvodás korosztály
látás-, hallás szűrővizsgálatait a megbízott
szakorvosok elvégezték. Sajnos a hallásproblémával küzdő gyermekek száma a tavalyihoz képest nőtt, és évek óta emelkedő
tendenciát mutat. Az ortopéd vizsgálatokra május hónapban kerül sor.
15. A méhnyakrák megelőzését célzó oltóprogramunk első idei része lezárult, a
három oltás közül az elsőt minden jelentkező hetedik osztályos megkapta. Az önkormányzat továbbra is finanszírozza a
védekezést, egészen addig, amíg az állam
átveszi ezt a feladatot. Erre az eddigi információk szerint késő ősszel fog sor kerülni.
16. Sor került a prosztataszűrések tavaszi
alkalmaira is, jóval többen jelentek meg,
mint a tavalyi évben, ez örvendetes, és a
szűrés létjogosultságát igazolja.
17. Egy kormányrendelet értelmében a
szociális segélyezés rendszerében megjelenő adatokat egy országos adatbázisba
kell feltöltenie minden adatkezelőnek. Ez a
munka a polgármesteri hivatalban is folyik,
sokszor túlmunkában, a munkatársakra ez
nagy terhet ró a napi munka mellett, de
folyamatosan végezzük.
18. 2013. november 7-től 38 fő, majd 2014.
március 1-től további 10 fő közfoglalkoztatott dolgozik az Önkormányzat állományában, a téli közfoglalkoztatás keretében,
munkaviszonyuk 2014. április 30-án megszűnik.
Dr. Szalay László a fentiekhez hozzátette,
hogy a testület ülése előtt a Laffert Kúriában került sor Dr. Ferencz Judit búcsúztatására. A doktornő orvosként eltöltött, sok
évtizedes munka után felhagy a praktizálással. Pethő Zoltán jegyző napirend előtt
kért szót, és megköszönte annak a 273 embernek a munkáját, akik az országgyűlési
képviselő-választások lebonyolításában a
szavazatszámláló bizottságokban részt vettek. Munkájukat kifogástalanul végezték,
számítunk rájuk az európai parlament tagjainak megválasztásán is.
A képviselők ezt követően egyhangú igennel elfogadták az önkormányzat 2013. évi
gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet. Pethő Zoltán hozzátette, hogy a
könyvvizsgáló ugyan nem tudott az ülésen
részt venni, de elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. A testület megszavazta a
polgármesteri hivatal 2013. évi belső ellenőrzési jelentését, mald rátért az önszerveződő közösségek támogatásáról szóló
javaslatra. Hajdú Zsolt, a javaslatot elkészítő szakbizottság elnöke megköszönte az
55 pályázó civil szervezetnek munkájukat,
amit a város és a lakosság érdekében vé-
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geznek. Összesen 30 millió forintnyi igén�nyel éltek az önkormányzat felé, a kiosztható keret nagysága 14 millió forint volt.
A szétosztás elvei nem változtak: a város
egészét érintő, helyben végzett tevékenységeket támogatott súlyozottan a bizottság.
Pékó Zoltán megkérdezte, miért kapott a
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete
250 ezer forintot fák locsolására, amikor azt
az önkormányzat amúgy is elvégezteti. Pethő Zoltán elmondta, hogy ezeket a fákat
az egyesület tagjai vették meg, vagy kapták
adományként, ők is ültették el, ezek nem
tartoznak abba az egyébként ezres nagyságrendű faállományba, amit a város gondoztat. Pékó Zoltán ezt követően felhívta
még a figyelmet a Dunaharaszti Honvágy
Székely Körre, amely gyermektáncházakat
fog a közeljövőben a művelődési házban
szervezni, ezt korábban a FIDU szervezte.
A képviselők egyhangú igennel szavazták
meg az előterjesztést, amit Hajdú Zsolt külön megköszönt.
A testület elfogadta az önkormányzat 2013.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, majd a határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Ezt követően közbeszerzési eljárásokban
hirdetett győzteseket a képviselő-testület. A
hitelfelvétel ügyében kiadott felhívást vis�szavonták, mert nem lesz rá szükség a Szivárvány Óvoda felépítéséhez. Az útépítések
3. ütemét az ÚT-ÉP-KER Kft. végezheti
el, 123 M forintért. A takarítási feladatokat

a TOP-CLEANING Kft. végzi majd, 2,048
M forintért havonta. A csapadékvíz-elvezetési feladatok a Hidrográd Kft.-hez kerültek, 67,251 millió forintért. Az úthálózat
felmérését, digitalizálását, vagyonértékelését a Rózsa Iroda Kft. végzi majd, 19,6
millióért (ezek mind nettó összegek). Hajdú
Zsolt kérdésére a polgármester jelezte, hogy
minden, a költségvetésben szereplő utca elkészül majd. Pethő Zoltán hozzátette, hogy
a Csokonai utcánál jogi probléma merült
fel, amit az egyik szomszéd mindenképpen
peresítene a másikkal szemben, ezért itt
módosíttatjuk a terveket, és eltoljuk az út
tengelyét.
A testület határozatot hozott arról, hogy
megpályáztatja a Baktay Gimnázium melegétellel való ellátását. Rendeletet módosítottak annak érdekében, hogy a központi
konyháról elláthassák az ételallergiában
szenvedő gyerekeket is. Hajdú Zsolt ezt
nagy dolognak nevezte, mert ezen gyerekek
ételének nyersanyagköltsége a szokásosnak
sokszorosa is lehet. Pethő Zoltán hozzátette, hogy közel 50 ilyen gyerek étkezik az intézményekben. A térítési díjuk ugyanannyi
lesz, mint a többi gyermeknek.
A képviselők megszavazták a kiemelten
közhasznú alapítványok támogatásáról szóló javaslatot, majd titkos szavazással döntöttek az újonnan létrehozandó negyedik
gyermekorvosi körzet betöltéséről. Csak
egyetlen pályázat érkezett, Dr. Rácz Ildikó
Enikőé. Dr. Szalay László elmondta, hogy

a szakbizottság kétszer is meghallgatta
a jelöltet, aki válaszolt a felmerült kérdésekre, amelyek megegyeztek a tisztifőorvos
asszony által felvetettekkel. Dr. Bereczki
Péter, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a jelölt a praxist
július 1-jével foglalhatja el, a minimum feltételekkel rendelkezik, a bizottság egyhangúan ajánlja őt. Dr. Rácz Ildikó röviden
bemutatkozott: 1984-ben végzett Marosvásárhelyen, 1990 óta dolgozik Ózdon, előbb
a kórházban, majd házi gyermekorvosként.
21 éves gyakorlata van, azért akar váltani,
mert a fia itt lakik. Pethő Zoltán hozzátette ehhez, hogy a doktornő fia a haraszti
orvosi ügyeletben is dolgozik. A testület 10
igen szavazattal, egy ellenében támogatta a
jelöltet. A polgármester ezt követően kifejezte jókívánságait Dunaharaszti negyedik
gyermekorvosának.
A testület döntött arról, hogy a tájház neve
ezentúl Dunaharaszti Német Nemzetiségi
Tájház lesz. Ezt követően Pethő Zoltán elmondta az országgyűlési választások hivatalos eredményeit, amit Pékó Zoltán megerősített.
Pánczél Károly képviselő úr segíti az iskolafejlesztési programunkat, nemsokára
döntés várható az új kormány részéről. Dr.
Szalay László elmondta még, hogy a Fő úti
muskátlik terjedési iránya az Alsófalu felé
mutat, majd meghívta a város lakosságát
a majálisra.

Európai Unió Projekt
Hazánk már 10 éve az EU szerves része, és a gyerekek természetes késztetést éreznek arra, hogy minél többet
megtudjanak róla, ezért iskolánk a
három hetes projekt témakörének az
EU-t választotta.
Ebben a 3 hétben sokféle izgalmas,
színes feladattal igyekeztünk tanulóinkat bevonni a megismerés folyamatába. Minden héten más oldalról
jártuk körbe a témát, foglalkoztunk
a kialakulásával, a tagországok „személyazonosságával” és az Európa
Parlament működésével. Megismerkedtek a gyerekek az adott országok
természeti értékeivel, kultúrájával,
zenéjével, építészetével és híres embereivel. Erről plakátot, prezentációt, makettet, képregény, receptkönyvet készítettek, amelyet bemutattak
a többieknek. Az utolsó héten a

gyerekek játszhattak az általuk készített ország ismereti játékaival.
Reggelente különböző népek táncaival vártuk a kicsiket és nagyokat. Az
aulában nemzetek büféje működött,
ahol minden nap másik ország ételeiből kaptunk ízelítőt. Köszönjük a
szülőknek a sok-sok finomságot és a
közreműködést.
A zárónapon felelevenítettük az elmúlt hetek dolgos és örömteli pillanatait és a makettekből kiállítást
rendeztünk. Rubik kocka kirakó versenyt rendeztünk, annak apropóján,
hogy Rubik Ernő 40 éve fedezte fel
ezt az időtlen játékot, amely az európai találékonyság ikonikus jelképévé vált. Végül minden osztály leírta
egy-egy mondatban, hogy mit jelentett számukra az elmúlt három hét.

Íme néhány gondolat:
- Izgalmas volt felkészülni, jó volt
együtt dolgozni.
- Jó volt minden nap egy új országot megismerni. Finomakat ettünk.
Jövőre is kéne egy 3 hetes projekt!
- Ha megismerünk más országokat,
jobban értékeljük saját hazánk kultúráját.
A 7. a osztály versben írta le gondolatait:
„ A sváb ruhák, David kalapja,
Reggeli falatkák csemegék.
Késés az órákról és a kavar,
Mi bennünket cseppet sem zavar(t).
E mulatság 3 héten át folyt
S ez mind EUKOMPATIBILIS volt.”
Takácsné Mezei Erzsébet
tagozatvezető

Rákóczi hírek

Testület
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Dühöngő
a Városi Könyvtárban

ismét lesz zenés

Gondos Brigivel!
16 órától pedig
Játékdélutánra várjuk a gyerekeket!

Közép-Amerika
„Mexikó, Guatemala, Honduras, Belize – aztékok, maják és más népek
földje” Közép-Amerika fantasztikus
múltja, a Tollaskígyó és az Esőisten
kultusza. Múlt és jelen. Piramisvárosok, templomcsodák és lenyűgöző
művészet a dzsungelben és azon kívül a Karib-tengeri szigetekig.
Mindez a témája Olach Zoltán dr.
csodálatos fotókkal illusztrált ismeretterjesztő előadásának.
A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk a Dunaharaszti Városi
Könyvtárba!

tábor

A Dunaharaszti Városi Könyvtár meghívására
dr. Reisinger János irodalomtörténész tart előadást Munkácsy három
leghíresebb festményéről.
Az előadó neves irodalomtörténész, aki az ELTE
magyar-francia
szakán
végzett. Kandidátusi dis�szertációját a Biblia és
az irodalom kapcsolatáról írta. Több mint húsz
könyve jelent már meg és
televíziós előadássorozatot
is tartott már a Bibliáról.
Jelenleg a Sola Scriptura
Teológiai Főiskola tanára.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A részvétel
ingyenes.

Kisfalvi Judit
Édesanyámmal 1991-ben költöztünk
Dunaharasztira. Már kisiskolás éveimben is szerettem rajzolni, festeni, és ez
az évek során csak fokozódott.
Kipróbáltam sok
képzőművészeti
technikát, évekig szinte a foltvarrásnak szenteltem a szabadidőmet. Először gyermekemnek varrtam képeket,
takarókat, majd egyre bonyolultabb
és időigényesebb munkákat is sikerült
készítenem. Szigethalmon, a szabadidő
központban is van kiállított darabom.
Néhány éve újra elővettem a ceruzáimat és ecseteimet is. Az alkotás
örömmel tölt el, jóleső érzés valamit
létrehozni, lerajzolni, lefesteni. A Dunaharaszti Művészetbarátok Körének
tagja vagyok. Tavaly részt vettem
a József Attila Művelődési Ház által
meghirdetett festőversenyen, amelyen
egy arcképemmel harmadik díjat nyertem.
Rajzaimat, festményeimet és foltvarrott munkáimat most egy hónapig a
Dunaharaszti Városi Könyvtár Mini
Galériájában megtekinthetik az érdeklődők.

A hónap művésze

Könyvtár
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Szelíd erő
Szelíd erő? Létezik ilyen is? Világunk
az erőnek csak egyik oldalát propagálja. Erős az, aki a másikon erőszakosan felülkerekedik. Erős az, akinek
van hatalma elnyomni, uralkodni
vagy éppen pusztítani.
Jézus Krisztus az erőnek a másik
oldalát mutatta be közöttünk. Ez
az erő, a pusztító erőnél még hatalmasabb, ami bár leigázhatna, mégis
felemelni akar, uralkodhatna, mégis
szolgálatra kész, pusztíthatna, mégis
telve van kegyelemmel és megbocsátással. „Az embernek Fia nem azért
jött, hogy neki szolgáljanak, - vall Ő
önmagáról- hanem, hogy Ő szolgáljon és életét váltságul adja sokakért.”
Máté evangéliuma 20.28
A keresztyénségnek a Krisztusi szelíd
erőt kellett és kell a napjainkban is
felmutatni, úgy, hogy lehajol a kicsi-

hez, hogy tanítsa, törődik a beteggel, hordozza az erőtlent, és mindeközben hirdeti: „Úgy szerette Isten
e világot ...”
Május 18-án 17 órakor a református
gyülekezet vendége lesz Dr. Keszi
Krisztina. Ő 2006 februárja óta dolgozik Zambiában, egyedüli orvosként
egy klinikán, ami a környező falvak
járóbetegeit látja el, a szüléseket levezeti, az elfekvő és fertőző betegeken segít. Dr. Keszi Krisztina nem
kalandvágyból él Afrikában. Éppen
az a szelíd, szolgáló, az embereket
a Krisztusi szeretettel segíteni vágyó lelkület hajtja, ami az Úr Jézus
Krisztusban is jelen volt és van.
Szeretettel hívom városunk lakóit a
Dr Keszi Krisztinával való találkozás
alkalmára
Faragó Csaba református lelkipásztor

Köüszönet!
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Kedves támogatóink!
Az ÉPÍTŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY kuratóriumának nevében mondunk köszönetet a 2013-as évben
történt támogatásokért. Áldást-békességet kívánunk mindazoknak, akik támogatták alapítványunkat, alapítványunk céljait.
• Templomépítésre téglajegyekből és adományokból 1402125 Ft,   • egyéb célra 1133509 Ft
adomány érkezett, mely magában foglalja a az
1%-os felajánlásokból 568000 Ft bevételt, valamint
a KPMG 300000 Ft-os támogatását
Legfontosabb események 2013-ban: Református
templom alapkőletétel, téglajegyek árulása, Koncert és festménykiállítás a Laffert Kúriában, Gyülekezeti Karácsony, Hittan oktatás támogatása
Alapítvány adószáma: 18138478-1-13Alapítványunk
számlaszáma: : K&H banknál 10403105-5052667282811009
Köszönjük a Testvéreknek, hogy a 2013-as évben
bizalommal voltak gyülekezetünk Alapítványa felé.
Kérünk mindenkit, hogy 2014-ben is támogassák
céljainkat
A templomépítésünkben minden forintra szükség
lesz.
ÉPÍTŐ KÖVEK ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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Rákóczi hírek
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A
Mátyás-barlangban
jártunk

Izgalmas napnak ígérkezett a húsvét utáni első nap. Osztályfőnökünk
szervezésében a Mátyás-barlangba
készültünk túrázni. Nagyon izgultunk, hogy milyen lesz. A barlang
előtt találkoztunk a barlangász bácsival, aki kiosztotta a védő sisakokat, és kipróbáltuk a fejlámpáinkat.
A barlang előterében öltöztünk át,
és indultunk az ismeretlenbe. Egy
hosszú vaslétrán másztunk le, ahonnan Gyula bá’ vezetésével mentünk
tovább a barlangba. (Gyula bá’ tapasztalt barlangász). Minden járat-

nak meg volt a neve. Először a Toldi
járaton mentünk végig, ami tele volt
üregekkel, és egy hosszú csúszós-mászós járat. A végén pihentünk és ekkor kipróbáltuk, hogy milyen az abszolút sötétség. Az utunkat sokszor
nehezítette a csúszós agyag.
Megnéztük a színházat és a könyvtárat. Elindultunk a Micimackó felé,
amely egy olyan kicsi lyuk, ahol alig
tudtuk átpréselni magunkat. Azért
mindenkinek sikerült! Az út végén
megnéztük az agyag kiállítást. Itt
agyagból készült figurákat, kis va-

sutat, hidat, pagodát láthattunk, és
Dénes egy csontot készített, és azzal
gazdagította a gyűjteményt.
Visszafelé a giliszta-járaton jöttünk,
ami a névéből adódóan egy hosszú
szűk kuszoda. Hamar eltelt a három
óra, jól elfáradtunk és sajnáltuk,
hogy hamar vége lett a kirándulásnak. Reméljük, legközelebb többet
lehetünk a barlangban.
Faragó Emese, Gergely Patrícia,
Pásztor Dénes, Marosvári Adrián.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
5. a oszt. tanulói.

Nyitva tartás: Minden nap H-V. 06-21 óráig
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VÉR ÉLŐ SZÖVET,
SEMMI MÁSSAL
NEM PÓTOLHATÓ AZ
EMBERI SZERVEZET
SZÁMÁRA!

Ezért fontos, hogy minél többen váljunk véradóvá.
Ki adhat vért?
Mindenki, aki egészséges, elmúlt 18 éves de
még nem töltötte be a 60-ik (rendszeres véradóknál 65-ik) életévét. A véradás folyamatának teljes időtartama mintegy fél óra.
Első lépésként egy fényképes igazolvány és a TAJ
- kártya alapján regisztrálják az adatokat. Fontos,
hogy a megfelelő igazolványok bemutatása (személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél +
TAJ kártya, némely vérellátónál lakcímkártya) nélkül nem lehet vért adni!
A regisztráció után a donornak ki kell töltenie egy
kérdőívet is. E kérdőív alapján dönti el az orvos,
hogy van-e a véradásnak bármiféle kockázata.
Az orvosi és a laborvizsgálat során fő vércsoport
meghatározásra, hemoglobin szint és vérnyomásmérésre kerül sor.
A véradás maga körülbelül 5-7 percig tart, amit
egy tíz perces pihenés és megfigyelés követ. Ha
minden rendben van, a donor fölkelhet.
A levett vér összes alkotója nagyjából egy hónap
alatt termelődik újra, de két véradás között így is
56 nap kötelező pihenőidő szükséges.
A nők évente 3, a férfiak pedig 4 alkalommal adhatnak vért.

Legközelebbi véradás:
2014. május 14. szerda 13-18 óra

NAV KÖZLEMÉNY
SAJTÓKÖZLEMÉNY
1132 Budapest, Váci út 48/C-D. Telefon: 1/412-5400
Honlap: http://nav.gov.hu Video
FTP server: http://media.nav.gov.hu/media
Keressen minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/NAVprofil
Budapest, 2014. április 16.

A „söralátét” a legegyszerűbb
A személyijövedelemadó-bevallás legegyszerűbb módja az

adónyilatkozat, amit sokan csak „söralátét-bevallásként”
emlegetnek. Ezt – egyéb törvényi feltételek megléte mellett
– akkor lehet választani, ha a munkáltatók által levont adó,
adóelőleg, és a ténylegesen fizetendő adó különbözete nem
több ezer forintnál.
A 1353ADÓNYILATKOZAT nyomtatványon a személyes
adatokon túl mindössze három sort kell kitölteni:
- a magánszemély családi kedvezménnyel nem csökkentett
összevont adóalapjának és valamennyi, bevallási kötelezettséggel járó külön adózó jövedelmének együttes összegét,
- a jövedelmet terhelő személyijövedelemadó-kötelezettség
összegét,
- a munkáltató/kifizető által levont személyi jövedelemadó és
adóelőleg együttes összegét.
Érdemes tanulmányozni a munkáltatótól év elején kapott
13M30-as igazolást, mert azon az is szerepel, hogy az adózó
jogosult-e az adónyilatkozat benyújtására. Ebben az esetben
az igazolás adatait csak át kell másolni az adónyilatkozat
megfelelő soraiba.
Függetlenül attól, hogy esetleg az összes – munkáltatótól,
kifizetőtől kapott – igazoláson az szerepel, hogy az adózó
adónyilatkozat beadására jogosult, lehetséges, hogy a kapott
igazolásokat együttesen értékelve adónyilatkozattal mégsem
teljesítheti adóbevallási kötelezettségét. Erről bővebben a
nyomtatvány hátoldalán található, illetve a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető kitöltési útmutatóból lehet tájékozódni.
Az adónyilatkozat (1353ADÓNYILATKOZAT) a NAV bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető, illetve a NAV honlapjáról is letölthető. A kitöltő- és ellenőrző programmal elkészített adónyilatkozat az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan
is beküldhető, vagy kinyomtatva, postán is továbbítható a
NAV-hoz.
Az adónyilatkozat benyújtásának határideje 2014. május 20,
de elkerülheti az ügyfélszolgálatokon és a postán ilyenkor
szokásos sorban állást az, aki a bevallással nem várja meg
a határidőt.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
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Veszettség napjainkban

Sulisárkány Dunaharasztin

Három év után ismét felütötte fejét
a veszettség a magyarországi vörös
rókák körében. 2013 szeptembere
óta már 16 állatnál igazolták a fertőzést. A betegség most nem 12 ország határvidékein, hanem az ország
középső régióiban, Bács-Kiskun,
Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében jelentkezett. Magyarországon
legutoljára 2010-ben regisztráltak
rókánál veszettséget. Ilyenkor ezek
az állatok rendellenes viselkedést
mutatnak, megszelídülnek. Nem kerülik el az ember lakta területeket,
természetes ellenségeiket, így verekedésbe kerülhetnek kutyákkal, vagy
akár macskákkal is. Gyakori , hogy
a félelem hiánya következtében autóbaleset áldozata lesz a beteg róka.
A veszettség egy olyan, vírus okozta
betegség, amely harapás útján nyállal
terjed. A betegség tüneteinek kialakulása után már a betegség gyógyítására nincs esély. A beteg bénulásos
tünetek közepette elhalálozik. A veszettség minden melegvérű élőlényre
veszélyt jelent. A kutyán, rókán és
macskán kívül elkaphatja az ember
is. Magyarországon utoljára 1994-ben
haltak meg ketten veszettség vírus
okozta megbetegedésben. A kutyák
évenkénti veszettség oltása kötelező.
Erről törvény rendelkezik. Ennek elmúlasztásakor és a veszettség tüneteinek jelentkezésekor az állatorvos
cselekvési lehetőségeit már törvény
írja elő. Pl.: jelentési kötelezettség,

A DMTK Vízisport Szakosztálya Az idén megalakította a Kajak-kenu szakágát. Miután felvételt nyertünk az
MKKSZ-be elkezdtük szervezni a munkát. Első feladataink között szerepelt, a sportág népszerűsítése, Kajak-kenu
szakágunk bemutatása, tagság toborzása. Csabai Edvin
úr ajánlotta ehhez a „sulisárkány” akciót, amit örömmel
fogadtunk. A szövetség résztéről Kovács Gábor úrral vettük fel a kapcsolatot, és kaptunk két kajak ergométert,
négy kiállítási táblát, molinókat.
A gimnázium hagyományosan megrendezi évente a
„sport-éjszaka” rendezvényén, ahol is a diákok vállalják,
egész éjjel sportolni fognak. Ez a rendezvény volt az első,
ahova elvittem a MKKSZ-től kapott felszerelést. A diákok
egész éjszaka próbálhatták a kajakozást, és nagy sikere
volt. Bár hagyományosan sok program van ilyenkor, mégis
nagyon sokan jöttek kajakozni. Két távon, 500 m, és 200
m-en mérhették össze erejüket a diákok. Összesen 88 fő
evezett, de voltak sokan, akik többször is megpróbálták
az eredményüket javítani.
Keddtől a három általános iskolába vittem át a felszerelést. Az igazgatókkal, és a kollégákkal egyeztetve a testnevelés órákra jövő diákok, illetve a szünetben mindenki
számára lehetőséget adtunk az evezésre. Ezeken a programokon már Rákóczi László edző úr volt, aki a gyerekeket
fogadta és segített nekik, illetve toborozta őket.
Nem várt sikere volt a rendezvényeknek, hisz nagyon sok
gyerek érdeklődött.
A Hunyadi Iskola: 124 fő
II. Rákóczi Ferenc Iskola: 121 fő
Kőrösi Csoma Sándor Iskola: 117 fő

ebzárlat, kötelező megfigyelési idő, stb. A kutyák
esetében a veszettségnek
kétféle változata fordulhat elő.
A csendes veszettség esetében bénulásos tünetek
jelentkeznek, míg a dühöngő változatnál az állat agresszív, támadékony
lesz. Mindkét esetben a végső fázisban az agyidegek bénulása figyelhető
meg. Például kancsalság, rekedt ugatás, nyálzás, nyelési nehézségek, gége
– és garatbénulás.
Más a helyzet macskák közötti betegség terjedésében. A macskákat nem
kötelező oltani veszettség ellen, és
sajnos csak kevés tulajdonos áldoz a
kijáró macskájának a vakcinázására.
A kijáró macskák mozgása nehezen
korlátozható, kerítés, város, falu határa nem akadály számukra. A macskák között a területi rivalizálás és a
párosodási időszakban különösen sok
a verekedés és a harapás. A macskák
viselkedése egyedek között is igen különböző lehet. Így a veszettség egyik
jellegzetes tünete a viselkedés megváltozása (pl: rókák szelíddé válnak)
nem annyira feltűnő. A veszettséggel
fertőzött macskán – a rókákkal ellentétben – inkább támadóvá, agresszivvá válnak. Ok nélküli dühkitörésük
sokszor harapással végződik.
Megállapítható, hogy sajnos napjainkban újra reális veszély a kutyák és
a macskák veszettséggel való fertőző

dése. Mivel a betegség gyógyíthatat
lan, így a fő hangsúlyt a megelőzésre
kell fektetnünk:
- Kedvenceink évenkénti veszettség
elleni védőoltása
- Macskák ivartalanítása a párzási időszakokhoz kötött verekedések,
harapások lehetőségének csökkentése
érdekében
-Külterületeken, túrákon történő sétákkor a kóbor, illetve szelíd (gyanúsan viselkedő) vadállatok elkerülése
- Autóutak mentén, erdőben talált
tetemek, trófeák otthagyása.
Alapszabály tehát, hogy a gyanúsan
viselkedő állatokat kerülni kell. Ha
esetleg mégis bekövetkezik a harapás,
vagy nyállal való szennyeződés, akkor
haladéktalanul keresse fel háziorvosát. Embereknél a betegség kifejlődését a marást követő napokban megkezdett több oltásból álló sorozattal
meggátolható. Az oltássorozat nélkül
azonban a betegség 100 %-ban halálos. Mivel házi kedvenceink számára
ilyen fertőzés utáni védőoltás sorozat
nem áll rendelkezésre, úgy tehetünk
értük a legtöbbet, ha a megelőzésre
fektetjük a hangsúlyt.
Dr. Sejlinger Tibor

Csavaros fagyizó
nyílt Dunaharasztin!

Caprigiani gépeinkkel,
többféle ízű lágyfagyival
várjuk kedves vendégeinket!

Nyitva tartás
H-V: 11.00-21.00
Cím: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 94.

Természetesen ezekben az iskolákban a diákok többször is
próbálkozhattak, ha akartak.
Hamar vége lett az evezéseknek, és a gyerekek másnap is
keresték a gépeket. Kedvük volt evezni, és bízunk benne,
hogy ezért minél többen keresnek minket a csónakháznál.
Foglalkozásaink április 7-én indulnak heti 4 alkalommal
(hétfő, szerda, péntek 16-18 óráig, illetve szombaton 9 órától) és májustól minden nap várjuk a gyerekeket ezekben
az időpontokban!
Köszönjük az MKKSZ-nek, Csabai Edvin úrnak, és Kovács Gábor úrnak a nekünk nyújtott segítséget.
Czompa Gyula
szakosztályvezető

Közéleti hírek
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. február-március hónapban elhunyt
dunaharaszti lakosokneve
és életkora:

Szent Erzsébet
Karitász
Ruhaosztás és átvétel:
lesz május 9-én és 16-án (pénteki napokon) 16.30-18 óráig a Fő
út 73-ban, a karitász-boltban (a
Szent István Főplébánia mellett).
Az elvitt ruhaneműért szerény ös�szeget elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér,
lehetősége van jelezni ezekben az
időpontokban a helyszínen a karitász-önkénteseknek, mert Isten
szeretetét is szeretnénk közvetíteni. Az érdeklődőket szeretettel és
nagy választékkal várjuk!

Meghívó Idősek Napjára
2014. május 25-én 15 órától ünnepeljük az időseket a Fő úti
Szent István Plébániatemplomban. Az ünnepségre, és az azt
követő uzsonnára szeretettel
várjuk az érdeklődőket! Aki nem
tud eljönni gyalog, kérjük, hogy
iratkozzon fel a sekrestyéseknél
és akkor kocsival elhozzuk.
Az orvossal tartott egészséges csecsemő és kisgyermek
tanácsadás helyszíne megváltozott. 2014.04.01-től a Fő
út. 35.sz alatt tartják a házi
gyermekorvosok egészséges
rendelésüket.
A védőnői várandós és csecsemő tanácsadás változatlanul a Dózsa Gy. u. 24 sz.
alatt marad.
Dunaharaszti 8. sz. védőnői
körzet védőnője: Hajdu-Balogh Tímea (30/336-6264)

Tanácsadás
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Búcsúszavak

Bauer Lőrinc élt 80 évet (febr.)
Annus János élt 65 évet
Dr.Végh Erzsébet élt 84 évet
Frankovics János élt 47 évet
Győri Jánosné élt 65 évet
Haluska Szilveszter Béla élt 53 évet
Horváth Kálmánné élt 84 évet
Kecskeméty Jenő élt 88 évet
Lakatos Károly élt 73 évet
Nagy Kelemen Jánosné élt 84 évet
Szivák Alice Mária élt 81 évet
Szmola Ottó Imre élt 58 évet
Szűcs Tiborné élt 73 évet
Veréb János élt 101 évet
Gyurnik Antal élt 80 évet
Kaszán József élt 71 évet
Reiter István Zoltánné élt 81 évet

2014 februári újszülöttek
Horváth Jenő
Szemerédi Emma
Csurka Lilla
Czakó Ádám
Golcs Patrik
Buza Martin Krisztián
Varga- Magyar Dalma
Losonczi Csenge
Komáromi István Levente
Kanyó Lili
Soós Csenge
Soós Dorina
Birta Barnabás
Farkas Róza
Vadász Márton Attila
Kovács Máté Dominik
Erdei László
Horváth-Szamosfalvi Lili
Kiss Mira
Varga Bianka
Szerencsi Ferenc Áron
Lehoczki Bulcsú
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03.11
03.16
03.09
03.09
03.09
03.13
03.17
03.26
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03.12
03.17
03.02
03.19
03.27

Nemrég kaptuk a szomorú hírt, hogy
elhunyt Bauer Lőrinc (1934-2014),
Dunaharaszti Pro Urbe-díjas polgára. Sokan ismerték, szerették és tisztelték. Ez az ismertség egész életét
átható zeneszeretete nyomán alakult
ki. Szinte születésétől kezdve rajongott a hangszerekért, melyeken autodidakta módon tanult meg játszani,
legyen az furulya, pengetős hangszer,
vagy szájharmonika. Utóbbin 12 éves
korától élete végéig szívesen és kitűnően játszott. Bauer Lőrinc iparos
családban látta meg a napvilágot.
Amíg testvére édesapja nyomában
kőfaragó lett, ő vasesztergályos szakmát tanult. Munkáját nagy szorgalommal, és sikeresen végezte, mialatt
továbbra is erősen élt benne a zenélés
utáni vágy. A bevonulási segélyből
vette meg első harmonikáját: „Betettem a szekrénybe, és mentem katonának” – mesélte. A katonaévek után
– az ötvenes évek végén – Soroksáron tanult zeneelméletet, és Farkas
Tamástól, a neves zenepedagógustól
ismerte meg a hangszer minden csínját-bínját.
Zenei pályafutása ezután indult meg.
1961-ben alapító tagja lett a dunaharaszti Bogenfürst-zenekarnak. Később vett egy szaxofont, melyen ismét csak autodidakta módon tanult
meg játszani, vagy ahogyan ő mondta: „kiböngésztem hogyan kell csinálni”. Ezután saját zenekart alapított,
melyet 1975-ig vezetett. Autentikus
sváb hangszeres zenét játszottak, esküvőkön, bálokon, rendezvényeken
léptek fel. Dunaharasztin kívül a
környező településeken is népszerűek
voltak.
Nyugdíjba vonulása után tagja lett
a Wégner vendéglőben működő Alsófalusi Nyugdíjas Klubnak, ahol megismerte a korábban Hermann Antal
által vezetett asszonykórus tagjait. A
kóristák és Bauer Lőrinc zeneszeretete, az erős sváb identitás és a hagyományok tisztelete megalapozta

a közös munka igényét. Elindultak
a heti próbák, és a szakmai munka
is: Lőrinc bácsi ¬– felesége odaadó
segítségével – lejegyezte a régi sváb
dalokat, kottákat készített az addig
szájhagyomány alapján fennmaradt
népdalokról. Munkájukat önszorgalomból, minden ellenszolgáltatás,
támogatás nélkül végezték. Szerénységükre jellemző, hogy csak többek
unszolására, 1992-ben alakult meg
hivatalosan is a József Attila Művelődési Ház égisze alatt a Német Nemzetiségi Asszonykórus. Ismertségük
folyamatosan nőtt, egyre több helyen
léptek fel, váltak közkedveltté. A
meghívások száma is szépen gyarapodott, hiszen a kórus a hagyományőrző
hangzást, és az eredeti haraszti, sváb
tradíciókra épülő dalokat és kiejtést
képviselte, amit a zsűri mellett a közönség is nagyra értékelt, bármerre is
léptek fel. A Tatabányán megtartott
első nemzetiségi találkozón 1998-ban
második helyezettek lettek. Altdorfi
vendégszereplésük során a közönség
velük együtt énekelt. Később a testvérvárosi újságban azt írták róluk,
hogy „Magyarországról kellett jönni
egy kórusnak ahhoz, hogy eredeti
sváb népdalokat hallhassunk”.
Az asszonykórus 1999-ig működött.
Sok tagja eltávozott már, hangju-
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kat azonban őrzik azok a hang- és
videofelvételek, melyek – elsősorban
karnagyuknak köszönhetően – fennmaradtak. Bauer Lőrinc ezután már
nem vállalt közszereplést, de otthon
továbbra is lankadatlanul dolgozott,
összeírta, feldolgozta és rendszerezte az addig énekelt dalokat. Összegyűjtött munkáját 2006-ban hangzó
anyagon is átadta a Városi Könyvtárnak. A gyűjtés felbecsülhetetlen
helytörténeti érték a város számára.
Tevékenységét a képviselő testület
Pro Urbe díjjal köszönte meg.
A vérbeli zenész néha egy-egy jeles
alkalommal még vállára csatolta a
harmonikát, és játszott kicsit. Így
történt ez az első tutajos találkozón,
ahol még vízre is szállt hangszerével.
Népszerűségére jellemző volt, hogy
amikor Altdorfban, ottani szereplése
után sok év múlva megállt a harasztiak autóbusza, többen is kérdezték,
hogy Bauer Lőrinc eljött-e? Szomorúan vették tudomásul, ha nem érkezett meg, de lelkünkre kötötték, hogy
átadjuk neki a baráti üdvözleteket.
Bauer Lőrincnek múlhatatlan érdeme, hogy felelevenítette és megőrizte
az autentikus sváb népzenét. Hagyományőrző munkája a helyi svábság
életében ugyanolyan jelentős, mint
Kodály Zoltáné az összmagyarság
számára. Az általa megőrzött értékek nem raktári holmik, nem múzeumi relikviák, hanem élő kincsek,
melyek a sváb utódok számára hidat
képeznek a jelen és a múl közé, a
legifjabb generációk és az ősök közé,
megmentve az ezredforduló előtt már
kihalónak hitt nemzetiségi identitástudatot. Zeneszeretete, szorgalma,
az elődök tisztelete példaértékű számunkra. Most, mikor már a régebben
eltávozott asszonyokkal talán már az
égi kórusban hangolnak, nem marad
más számunkra, csak az, hogy megköszönjük, amit ránk hagyott, és emlékét megőrizzük.
Gáll Sándor

Bauer Lőrinc
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A hónap receptje, a Kisduna étterem ajánlásával
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Asparagus rex – spárga, a király

Pure

HARASZTI
Baráti üdvözlettel, 2014. április

Sonkás, spárgás palacsinta
A spárga főzőlevéből (miután kivettem a spárgát, én a
lehámozott héját is ki szoktam főzni ugyanabban a lében)
besamel szószt készítünk (azaz világos vajas rántást felengedünk a spárgalével, só, bors és egy kevés tejszín jön
még bele). Egy palacsintára egy levél zöldsaláta kerüljön,
arra egy szelet főtt sonka, végül 3-4 szál spárga és szósz.
Összetekerjük és kész. Pofonegyszerű, de vigyázat! Ez a
szuper kombináció függőséget okozhat!
Sötéten csillogó földeken,
mintha tükörből volnának,
futnak a hosszú párhuzamos barázdák, amíg a szem
ellát. Ezüstösen villan a lemenő nap fényében a fekete
fólia, mely a hosszú földhantokat takarja. Így fest
egy spárgaföld tavasszal.
Egyenletes, homokos talajban fény nélkül – így marad
szép fehér -, növekedik ez a
zöldségféle, melyet fáradságos, kézi munkával lehet
csak felszedni. Már 2000 évvel ezelőtt is delikatesznek
számított, Cato részletesen
írt termesztéséről, legrégibb
ábrázolására pedig Pompei-ben egy épület falán
bukkantak. Nem is gondolnánk, hány helyen, milyen
sokféle módon jelenik meg
a spárga. Gyógynövényvagy fűszerkönyvek lapjain,
régi mesterek csendéletein,
de akár Manet vagy Andy
Warhol képein, étkészletek,
arany-, ezüst- vagy porcelántárgyak díszeként.

Nálunk is egyre kedveltebb
zöldség, bár sokak előtt
csak krémleves képében
mutatkozik. Gyakori elkészítési módja, mikor a főtt
spárgát hollandi szósszal tálalják, de nemes halak vagy
húsok kíséretében sem vall
szégyent. Legjobb a hüvelykujj vastagságú, és ha friss,
nem kell attól tartanunk,
hogy fás lesz. Dörzsöljünk
egymáshoz néhány szálat,
s ha nyikorgó hangot hallunk, nyugodtan megvásárolhatjuk.
Most két egyszerűen elkészíthető, de fenséges ízű étel
receptjét szeretném közreadni.
Mindkét esetben először
vékonyan hámozzuk meg a
spárgát, vágjunk le néhány
centit a végéből és enyhén
sós vízben főzzük addig,
amíg éppen megpuhul (de
egy másodperccel se tovább!).

Parmezános spárga
A főtt spárgát lecsurgatjuk, kivajazott edénybe fektetjük és megszórjuk reszelt parmezán sajttal. Az előző recepthez hasonlóan besamel szószt készítünk, csak most
apróra vagdalt kapribogyót is teszünk bele. Ráöntjük a
spárgára, megszórjuk parmezánnal, zsemlyemorzsával és
vajdarabkákkal és forró sütőben átsütjük.
Egyébként a nyers spárgát 7-8 cm-es darabokban vajon
megpirítva, kevés narancsos majonézzel meglocsolva pikáns salátát varázsolhatunk az asztalra.
Most van a spárga szezonja, most érdemes próbát tenni!
Volker Schwarz

MÁJUSTÓL MINDEN NAP várjuk a gyerekeket kajakozni
16 órától (szombaton 9 órától)!
Edző: Rákóczi László
EVEZÉS pedig a szokásos kedd, pénteki napokon 16-18-ig
CSÓNAK BÉRLÉS hétvégeken 10-18-ig

DMTK
EVEZŐSÖK

Belső képek

Majális
Szinyei Merse Pál alkotása talán a legismertebb magyar festmény.
A kép címének említése során mindenki szeme előtt megjelenik a
domboldalon heverésző baráti társaság üde, színpompás kompozíciója, a zöld háttér előtt kontúrmentesen, tiszta foltokkal megfestett alakok, a barnától a vörösig ábrázolt friss kolorista harmóniája. Az alkotásból sugárzik a természet tél utáni ébredésének
ereje, érezni lehet benne tavaszi mezők illatos levegőjét, a nap
bársonyosan simogató sugarait. A remekmű, mely egy évig készült, mint általában minden ilyen alkotás, kalandos utat járt be a
méltó elismertségéig. 1873-ban a bécsi kiállításon szinte eldugták
az emberek szeme elől, annyira újszerű volt. Ezután a mester vidéki birtokán pihent, míg tíz évvel később újra kiállították, de akkor
sem érte el a szakma és az érdeklődők ingerküszöbét. A siker csak
jóval később érkezett el a csalódott, a festést már többször feladó
Szinyei számára. A mű megszületése után 28 évvel a müncheni nemzetközi tárlaton aratott átütő sikert, és nyert aranyérmet.
Mint minden remekműnek ennek a képnek is sok és sokféle értelmezése, elemzése van. Vannak akik a hét bolygós elmélet szerint
egyenesen az univerzumot látják benne és a misztikum világába
emelik a művet. Szakmai, festészeti megközelítésben is néhányan
a plein air /szabad levegőn való festés/ műfajához sorolják, holott
a kép műteremben készült, de Szinyei merészen kereste a plein
air minden nehézségét, a színek tüzét, az alakok plasztikáját, az
impresszió egységét.
Számomra a kép legérdekesebb eleme, egyben főszereplője is az,
ami nincs is a képen. Az benne a csodálatos, hogy mint a „mátyáskirályos” mesékben ott van, de még sincs ott. Ez pedig az a hatalmas fa, mely csak árnyékával borítja be a fél domboldalt, és csak
érezzük jelenlétét. Festői szempontból bravúros megoldás, főleg
ebben a korban, hiszen a lombkoronán kívüli területen a szikrázó
verőfényben fürdő sárgászöld erős kontrasztot alkot a lombkorona
által vetett árnyék sötét zöldjével. Ebben a sötétebb zöld foltban
üdén és frissen élnek a színek és ezt a színáramlást a lombok között átszűrődő napfény tüzes, égő arany foltjai ritmizálják, fogják
össze egy harmonikus egységgé. Ez e képelem mint szimbólum is
gyönyörű és sokatmondó. Egy merész, szabad asszociációval hadd
utaljak most május első vasárnapjára, és aktualizáljam a befejezést arra a gondoskodó, féltő szeretetre, mellyel a fa a lombja
biztosítja a színek friss, üde pompázását.
Ezzel a képpel kívánok minden anyának és nagymamának jó
egészséget.
Lehel

"Az igazságok közül, melyekre
szemedet függeszted, kettő legyen mindig kéznél.
Először, hogy a külső dolgok
nem férnek hozzá a lélekhez,
hanem kívül vannak rajta, mégpedig mozdulatlanul – minden
izgalom tehát belső felfogásból
fakad.
Másodszor, hogy mindaz, amit
látsz, hamarosan megváltozik,
sőt megszűnik. Arra gondolj,
hány változásnak voltál már magad is tanúja. A világ változás,
az élet felfogás dolga.
Aki a jelent látja: mindent lát,
ami valaha csak volt, vagy valaha is lesz. Minden benne van
mindenben: Minden Egy – eredetére, formájára nézve egyaránt."
Marcus Aurelius:
Tanítások könyve
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