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Az út közepe

Az indulás a legnehezebb mindig. Összeszedni az útravalót, felkészülni, tervezni az előttünk álló időt. Dunaharasztiból elindulni és visszaérkezni ide, a városba,
a Mi városunkba. Aki 12 évvel ezelőtt indult el innen
és ma visszatért, egy egészen más településre érkezett,
mint ahonnan elindult annak idején. Nem csak az utak,
nem csak a házak, az iskolák, a műfüves pálya, a Laffert
Kúria, a templomok, a közterek újultak meg, de a közbiztonság, az egészségügy, a szolgáltatások és az emberek
közti viszony is sokat változott. Harasztin eluralkodott a
lokálpatrióta szemlélet. Ez, mára már helyi érték lett. A
büszkeség saját környezetünkre, otthonunkra: Dunaharasztira. A korábbi értékek megőrzése, az újat teremtés
öröme és főleg az a tulajdonságunk, hogy osztozni tudunk ezekben az örömökben. A közös siker megtanított
minket arra, hogy megbecsüljük azt a képességünket,
hogy adott esetben az élet egyéb dolgai elé helyezzük
a közösség, a város érdekeit. Igen, közösséggé forrtunk
össze. Közösek az érdekeink. Vannak persze ötleteink
a hogyan továbbra is. Elmondjuk ezeket, megvitatjuk
őket, majd haladunk tovább, előre. Dunaharasztiból egy
még jobb, még szebb, még jobban élhető Dunaharaszti
felé. Van jövőképünk ugyan is. Hosszú évek munkájával
alapoztuk meg azt, hogy merjünk nagyot álmodni. Merjünk uszodát és sportcentrumot álmodni magunknak,
hasznos és már régóta tervezett további fejlesztéseket.

Igen, van terv bőven. A tervek megvalósításához általában csak két dolog kell: egység a tervezők között és pénz,
a megvalósításhoz. Az egység már meg van. A város vezetése egységesen áll a fejlesztések mögött. Ezt mutatja
az évek óta ellenszavazat nélkül elfogadott költségvetés.
Ezt mutatja, hogy minden képviselő valóban a városáért, az általa képviselt emberekért dolgozik. Az itt élők
valódi érdeke független és párthoz kötődő képviselőnek
egyaránt fontos. Az emberek elmondják, ami a szívüket
nyomja. Nálunk pedig van kinek elmondani. Biztosak
lehetnek abban ugyan is, hogy komolyan veszik őket. Az
emberek érzik, hogy a polgármester és a testület tagjai
számolnak velük. Mert ez a feladatuk. Ez a szolgálat,
amit elvállaltak. Végzik a dolgukat, becsülettel.
Megyünk az úton. Ha valaki ma elindul Harasztiból, és
csak évek múlva tér ide vissza, minden bizonnyal egy
másik városba érkezik majd. Egy még jobb, még szebb,
még gazdagabb Dunaharasztiba, ahol az intézmények, a
szolgáltatások még a jelenleginél is jobbak lesznek. Mások lesznek az emberek is. Jobb környezetben jobbnak
lenni is könnyebb lesz. Most az út közepén tartunk. Mi
Harasztiak tudjuk, hogy nem érdemes letérnünk arról az
útról, ami eddig sikeres volt: dolgozni és tenni, minden
nap a Városért. Újra.
a szerkesztő

Színe és visszája
Egy hónappal ezelőtt írtam, hogy
hurrá, nyaralunk. Akkor még nem
gondoltam, hogy mennyire nem egyszerű ez a képlet. A nyár természetesen a felüdülés, töltekezés, kikapcsolódás ideje. Persze csak akkor, ha
minden a menetrend szerint történik.
Barátommal békésen készülünk elfogyasztani a vendéglő teraszán a megrendelt ebédünket, a már korábban
megkapott hűs üdítőitalt kortyolgatjuk. Minden idilli. A fürdőzők most
kezdik ellepni a teraszt, élénk csivitelés minden oldalról. Apukák várják a
hideg sörüket, anyukák regulázzák a
kicsinyeket, hamarosan jön az ebéd. A
háttérben valamelyik kereskedelmi rádió adása hangzik, nem harsogóan, de
azért egyértelműen. Pici zsivaj, várjuk
az ebédet, szól a kellemes parti zene.
Lehet, hogy egy éve vártuk-várjuk ezt

a kellemes érzést. Aztán pontos időjelzés, hírek… Ukrajnában lelőttek egy
maláj repülőgépet, 298 halott, Lampedúzánál több tucat áldozat, akik el
akarták érni az olasz partokat, az izraeli-hamasz összecsapásokban sok-sok
áldozat, közöttük gyerekek. A CNN
kivetítőjén csata nyomok, romhalmaz,
zavarodott emberek, mezítlábas, félmeztelen gyerekek a porban. Ezután
talán még két-három szörnyűség, majd
„Ezek voltak a hírek.” A pincérek hozzák az italokat, az ételeket, kedélyesen folyik az ebéd. Egymásra nézünk
a barátommal, valahogy nem ízlik az
ebéd. Körülöttünk csacsog a vendégsereg, nem is éretem, ők nem azt hallották, amit mi? Ilyen könnyen meg
lehet szokni a tragédiát, a halálokat?
Még elevenen él bennem az élmény a
délszláv háború idejéről. A déli határ

innenső oldaláról láttuk-hallottuk a
becsapódásokat. Pécsett rezegtek az
ablakok az ágyúzástól. Vasárnap volt,
ebédeltünk, és nem nagyon ízlett az
étel… Másnap a klinikán fekete ruhás
asszonyokkal találkoztam. Segítséget
kérő tekintettel néztek rám, csekély
szláv nyelvtudásomat összeszedve,
kérdezem, honnan jöttek:”iz Oseka”
(Eszékről). Tegnap ott lőttek, ma itt
a feketeruhás asszonysereg… Béke-háború, nyaralás gondtalanság, tragédia
a szomszéd országban. Vegyük komolyan, nem mindig, mindenhol magától
értetődő a béke, az önfeledt nyaralás!
Ha béke van, érezzük jól magunkat,
éljünk vele, de egy kicsit érzékeny lélekkel gondoljunk azokra is, akik áldozattá lettek, akik értük sírnak.
Varsányi Ferenc
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Karcolatok

[arról, hogy mit hozott nekünk a focivébé]
Kilenc helyet a világranglistán, méghozzá előrefelé! És ez
nem vicc. Csak a hátunkat nézi a vébé-résztvevő Ghána,
Honduras és Japán is! Végül is elmondhatjuk, zseniális
volt a taktika: nem jutottunk ki a vébére, és így jóval
kedvezőbb a pozíciónk, mint akár két hónappal ezelőtt
volt. A csavaros magyar észjárás ismét kifogott a világon.
Lám, a spanyolok is megkímélhették volna magukat egy
méretes blamától, ha otthon maradnak, nem beszélve a
brazilokról, akiken viszont még ez sem segített, mert ők
otthon maradtak ugyan, de az a fránya ménkű így is becsapott hozzájuk, egyenest a hálószobába, ahol oly békésen
aluszkáltak. Mi viszont esélyt sem adtunk a balsorsnak,
ami már annyiszor kibabrált velünk.
Eddig rendben is volnánk, de most már hogyan tovább?

Szeptemberben félelmetes ellenfél érkezik a vadonatúj
Fradi-stadionba: az északír nemzeti tizenegy. Most aztán
törhetjük a fejünket, mi legyen az a nyerő húzás, ami
már-már a futball elitbe repíthetne minket. Úgy tűnik, a
meccset le kell játszani, ez azért némi aggódásra adhat
okot. De vannak biztató jelek is, egyik neves edzőnk szerint például zselézett hajban és tetkóban már utolérték
kedvenceink a világ élvonalát, és komolyabban kéne venni zseniális írónk meglátását is, miszerint a félidőben az
öltözőben nyújtott, szakszerű orvosi segítséggel el lehetne
érni, hogy a csapat a második játékrészt is a pályán töltse. A helyzet tehát korántsem reménytelen, kis szerencsével akár nyerhetünk is, aztán irány Bukarest!
Most kell elkapni őket, lendületben vagyunk…
hp

Laffert programok
Július első szombatján nagy sikert
aratott a harasztin lakó színész-énekes házaspárnak, Nagyváradi Erzsébetnek és Vasicsek Jánosnak a
teraszon bemutatott élőzenés estje,
a Szenesnek áll a világ. A kellemes
nyáresti idő és a könnyed zenei műsor a visszajelzések szerint kellemes
kikapcsolódást jelentett a kúria teraszát megtöltő közönségnek.

A hónap végén a komolyzene kedvelőknek szerzett örömet a Magyar
Virtuózok tizenhárom fős kamarazenekara, valamint Bizják Dóra és
Zentai Károly zongoraművész játéka, melynek nyomán Haydn és Mozart zongoraversenyei csendültek fel.
Az eredetileg szabadtérinek meghirdetett helyszín helyett, a megelőző
napok változékony időjárása miatt
a barokk díszterem adott helyet a
hangversenynek.

Augusztusban ismét szabadtéri programokkal várjuk a közönséget. A haraszti búcsú előestéjén, augusztus 19én, 20 órakor (esőnap augusztus 20.
20 óra) a Pannon Várszínház előadására kerül sor: Arany János Toldi
című elbeszélő költeményéből Szarka
Gyula, a Ghymes együttes tagja írt
musical költeményt. A nagyszabású előadásra jegyek 1.200 Ft-os (felnőtt); és 800 Ft-os (diák, nyugdíjas)
áron kaphatók. Az augusztus 15-ig
elővételben megváltott jegyek 1.000
és 500 Ft-os kedvezményes áron kaphatók.

Szabadtéri hangversennyel búcsúztatjuk a nyarat augusztus 31-én 19
órakor. A klasszikus muzsika sztárjai lépnek fel a teraszon: Szenthelyi
Miklós Kossuth-díjas hegedűművész,
Budapest díszpolgára, a Magyar
Virtuóz Kamarazenekar vezetője
és felesége, Faludy Judit Liszt-díjas
gordonkaművész a Virtuózok kamarazenekarának kíséretében. Jegyek a
helyszínen 1. 900 Ft-os áron elővételben már 1.200 Ft-ért kaphatók.
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Előadásainkra a jegyek
megvásárolhatók
a Laffert Kúriában,
és megrendelhetők
a laffertkuria.hu weboldalon, vagy a
06 20 330-1279-es
számú telefonon.
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LÁTOGATÓBAN A PANNON
VÁRSZÍNHÁZBAN

Beszélgetés Vándorfi László igazgató-rendezővel

A szemerkélő eső ellenére is hangulatos, vendégmarasztaló Veszprém belvárosa. A pezsgés, a különböző rendezvények helyszínei, hirdetései már
délelőtt is szinte fesztiválhangulatot teremtenek
az óvárosban, ahol egy ódon ház belső udvarán fogad Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója, akit a közelgő haraszti előadás apropóján
látogattam meg. Az irodákban gyors bemutatás a
drótpostán már megismert kolléganőknek, de beszélgetésre nincs idő, szerencsére igen elfoglaltak.
Az igazgató úr átkísér a közelben lévő, nemrég
felújított Hangvilla épületébe, hogy megnézzük az
új játszóhelyet, majd egy kávé mellett kérdőre fogom.
Mióta működik a Pannon Várszínház?
2001-ben alakultunk meg. Előtte egy évvel ért véget a Petőfi Színháznál az igazgatói megbízatásom. Az utána következő hónapokban a kínálkozó vendégrendezések mellett sokat vívódtam, hogyan tovább? Ötvenéves lettem,
és számba vettem addigi pályafutásomat. Segédszínésztől
színigazgatóig már minden voltam, ami egy színháznál lehetséges, és nem akartam ismét pályázaton indulni, esetleg majd visszaszállni egy hasonló mókuskerékbe. Mi újat
tudnék kezdeni? Talán, egy dologgal nem próbálkoztam
még: nem hoztam létre színházat. Hát belevágtam, bár
nem kis félelemmel, mert pénz nem volt hozzá, és azt is
megtanultam, hogy még a szülővárosomban is mindent
elölről kell kezdeni. Önmagától nem lesz szeretet, sem

bizalom, mindenért meg kell küzdeni, bizonyítani, hogy
amit tervezek, az működni fog, és más lesz, mint amit
addig csináltam. Végül is sikerült.
Miben lett más ez a színház?
Működésében, szervezésében, felépítésében. Egyszerűen
másként akartam színházat működtetni, mint eddig, nem
hiszek már a jelenleg megszokott modellben. Mi nem a
szigorúan leírt, kőbe vésett, hanem az átjárható, rugalmas és többfunkciós munkaköröket alkalmazzuk. Bár
nem egyedüliként ez az üdvös, de a világ nyugati felén
már több színház így működik. Ezt követelik meg többek között a kor kihívásai, az elérhető anyagi forrásokkal
való gazdálkodás lehetősége és az ésszerűség. Ha egy fiatal
társulat tagjai sok mindenhez értenek, az tükröződik a
színház egész megjelenésén. A Hegedűs a háztetőn bemutatója után kérdezték, honnan vettünk ennyi jó táncost?
A darabban csak egy táncos szerepelt, a többi színész. De
ugyanolyan jól táncolnak, énekelnek, ha kell, mint ahogy
prózát mondanak, de tehetségesek egy próba levezetésében is, ha nem vagyok ott, vagy díszletezésben, és az sem
jelent gondot, ha utóbbi esetben fizikai munkát kell végezniük.
Ez azt tükrözi, hogy erős, összeszokott társulat
áll mögötted?
A tizenötödik évad előtt állunk, és visszagondolva elmondhatom, hogy nem volt olyan, aki más színház miatt
ment volna el tőlünk. Olyan volt, aki szabadúszó lett, és
minket is utolért, hogy valaki jobb kereset reményében
külföldre ment más munkát vállalni. Jönnek rendszeresen
új tagok is, de nagyon büszkék vagyunk azokra, akiket
mi neveltünk ki. Ők nálunk kezdték, mint gyermekszínészek, és az évek alatt nőttek bele a különböző szerepekbe.
Folyamatosan kapták a kihívást jelentő feladatokat, olyanokat, amelyeket máshol talán még nem mertek volna
megkockáztatni. Nem kellett csalódnom bennük. Ma már
a harmincasokhoz tartoznak, ők alkotják a társulat nagy
részét. Természetesen hozunk be a színházba fiatalokat is,
akik a tehetségük mellett rendelkeznek azzal az erkölcsiséggel, ami nálunk nem idegen. Ez is meghatározó abban,
hogy erős, felkészült, professzionális társulatunk van.
Hegedűs a háztetőn, Csavard fel a szőnyeget, Sose
halunk meg, Toldi, gyermekelőadások, a prózai
daraboktól a zenés, táncos és kamara előadásokon
át a repertoár igen sokrétű. Ez a sokrétűség eddigi színházi életművedet tükrözi? Hogyan ötvözted magadban Czine Mihálytól Ruszt Józsefen át
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Jancsó Miklósig a nagyszerű, bár sok esetben elég
eltérő világszemléletű tanáraidtól merített tudást?
A felsorolt előadásokon kívül műsoron volt még Pilinszky
János, Ingmar Bergman, vagy kortárs táncszínház, sőt operaelőadás is volt az elmúlt évadban. Szinte mindent játszunk. De visszatérve a kérdésre: az említett tanárokkal és
a többi, általam megismert bölcsésszel, irodalmárral, nyelvésszel kialakult kapcsolatom azért volt igazán szép, mert
nem várták el, hogy azonosuljak az ő nézeteikkel, vagy hasonlítsak rájuk. A szabadságra ösztönöztek, hogy magamat
találjam meg, ne őket utánozzam, hanem a saját utamat
járjam. Színházi munkám tapasztalatai mellett ez is része
annak, ami alapján olyan színházat próbáltam létrehozni,
mint a Pannon Várszínház.
Amely nem csak veszprémi, hanem regionális színház is. Elsősorban a dunántúli településeken, de
máshol az országban és a fővárosban is felléptek.
Igen, és az az egyik alapelvünk, hogy nincsen tájváltozata egyetlen előadásnak sem, vagyis nincs könnyített díszlet, jelzett öltözék, vagy csökkentett hangosítás, világítás.
A teljes előadást visszük mindenhova, még szabadtéren is
mindenben azt a környezetet próbáljuk megteremteni, ami
a legtökéletesebb. Ez sokkal költségesebb ugyan, de garantálja a hitelességet. E törekvés helyességének bizonyítéka,
hogy az elmúlt tizennégy évben partnert nem vesztettünk,
csak nyertünk.
Idén mindenképpen egy újabbat, hiszen augusztusban elhozzátok a Toldit Dunaharasztira. Mit kell
tudnunk az előadásról?
Két éve készült a darab, Arany János Toldijára a Ghymes

frontembere, Szarka Gyula írt néhány dalt, majd ebből született egy musical költemény. A RaM Colosseumban tűzték
műsorra. A főbb szerepeket – Toldin kívül – az elbeszélők
játszották. Amikor mi átvettük az előadást, más megoldást
választottunk: nálunk minden szereplő egyszerre játssza,
énekli, táncolja a szerepét. Érdekesség, hogy kettős dráma figyelhető meg a darabban. Egyrészt egy fiatalember
személyiségének története, hogyan tudja kilátástalannak
hitt helyzetéből, egy gyilkosság súlyának terhével önmagát
felépíteni, majd talpraállni, másrészt pedig megfigyelhető,
hogy a darab egyetlen narrátor szereplője, a szerző, hogyan
hozza létre a Toldit, hogy születik meg előttünk a mű, miként kerül a költő egyre jobban a játékba, hogyan táncol és
énekel együtt a többi szereplővel. Ezt kiválóan oldja meg
fiatal színészünk, Szelle Dávid, aki most hasonló korú, mint
Arany volt, amikor a Toldit írta, és hasonlóan poétikus lelkületű is, hogy meg tudja szólaltatni a költő gondolatait.
Milyen stílust takar a musical költemény kifejezés?
A darab leginkább egy rockoperához hasonlít, sok énekkel és tánccal, Szarka Gyula nagyszerű zenéjére, melyben
felismerhető a Ghymes is, bár a megszokottnál kevesebb
benne a népies elemekre épülő dzsesszhangzás. Inkább a
történelmet idéző, középkori zenei stílus elevenedik meg, de
természetesen fellelhető benne a Kárpát-medencei népi dallamvilág is. A drámai képekben pedig a kereszténység előtti
hangzásvilág jelenik meg, például a sámándobok megszólalásakor. Az elbeszélő költemény a zene, az ének, a szó és a
táncművészet együttes erejével kel életre a színpadon. Nem
fog csalódni, aki eljön és megnézi az előadást!
Gáll Sándor
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Kőrösi hét
A tanév utolsó hetének első
napját iskolánk névadójának,
Kőrösi
Csoma Sándornak
szenteltük.
Az alsó tagozatos tanulók az
iskola falain kívüli állomásokon kaptak feladatokat Kőrösi
életével kapcsolatosan. Évfolyamonként a tudásuknak
megfelelő rejtvényekbe rejtve
jutottak az alapvető ismeretekhez. A felső tagozatosok az
iskola udvarán vehettek részt
a Kőrösi próbán.
A következő napon a németet,
angolt tanuló diákok mutatták be tudásukat: verset, mesét mondtak, énekeltek, táncoltak. A felsősök kirándulni
mentek, az alsósok játékos
akadályversennyel töltötték az
időt.
A Kőrösi gálán a tanév legszebb pillanataiból állítottunk
össze egy kis műsort, melyen
emléklapot is kaptak a tanév
során sikeresen versenyző tanulóink.

TÁBOR

Tóth Andrea
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Baráti Bogrács Parti

2014. május utolsó szombatján immár
ötödik alkalommal invitáltuk a szabadban főzni szerető társaságokat baráti
bogrács partira a Nomád Kempingbe.
Évről-évre változik a résztvevők összetétele a jelenlévők létszáma ennek ellenére
számos törzsvendéggel is büszkélkedhetünk.
Az idén hét csapat iratkozott fel a versenyre nem csak Dunaharasztiról, hanem
a környező településekről is. Körünkben
köszönthettük a Szigetszentmiklósi Gazdák Vadász Társaságot, és a Kőhalma
Vadász Társaságot is.
A helyi erőket a HOLA fantázianevű
társaság, a Lokálpatrioták Dunaharaszti
Egyesülete, a Dunaharaszti Polgárőrség,a
Dunaharaszti Turján Vadásztársaság, és
a Petőfi Ligetért Baráti Kör képviselte.
Mint minden évben most is sok különleges étellel ismerkedhettünk meg, elleshettünk fortélyokat, meríthettünk ötleteket
a nyári szezon főzőcskéihez. Rotyogott a
bográcsban vaddisznó pörkölt, körmös
pacal, őzragu spenótos tésztaágyon, marhalábszár pörkölt, pikáns vaddisznó le-

ves, rozmaringos rose boros nyúlpörkölt,
paprikás tyúkleves tejszínnel, kaláccsal.
A déli tálaláskor nem volt egyszerű dolga
a zsűriző csapattagoknak, de végül sikerült a legízletesebb fogásokat kiválasztani.
Egybehangzó vélemény alapján első helyezést ért el a Szigetszentmiklósi Gazdák
Vadász Társaság vaddisznó pörköltje.
A második helyen a Kőhalma Vadász
Társaság körmös pacalja aratott nagy
sikert, holtversenyben a HOLA csapat
őzragu spenótos tésztaágyon különlegességével.
A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Dunaharaszti Polgárőrség csapata
állhatott fel, ők marhalábszár pörköltet
készítettek.
Igazából nem is az volt a lényeg ki hányadik helyezést ért el, milyen ajándékot kapott. Egy dolog volt fontos, hogy együtt
voltunk, jobban megismerhettük egymást, kicsit oldottabban cserélhettünk
véleményt, ha csak egy rövid időre is, de
elfeledhettük a rohanó hétköznapokat, és
nem utolsó sorban az, hogy jókat ettünk!
Ebben az évben is számos szervezet, cég

illetve magánszemély támogatta rendezvényünket. Nekik szeretnék most külön is
köszönetet mondani, hiszen az ő segítségük nélkül nem sikerült volna ilyen színvonalas rendezvényt létrehozni.
Szponzoraink voltak:
Dunaharaszti Város Önkormányzata
Andrásik Sándor vállalkozó
Dunaharaszti Polgárőrség
Győri Attila Kis Duna Étterem tulajdonosa és Mannheim Lénárd képviselő úr
Minden ami jó az gyorsan múlik, sajnos a nyárnak is hamarosan
vége, de az ősz is hozhat jó dolgokat. Ilyennek ígérkezik szeptemberi
főzős programunk is, amit szeretnék mindenki figyelmébe ajánlani.
Szeptember 13-án sok szeretettel
várunk minden főzni szerető társaságot a hagyományos halászléfőző
versenyünkre!
Jelentkezni lehet:
Kaltenecker Zsuzsanna tel: 70/604-3793
email: zsuzsafolti@citromail.hu
Dunaharaszti Nőegylet
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Szivárvány Óvoda

Az Egry József utcában hatalmas lendülettel folynak a Szivárvány Óvoda építésének befejező szakipari munkái. Az új
óvodaépület közel 1330 m2-en ad helyet
majd egy 6 csoport szobás óvodának és
kezdi meg működését szeptemberben, a
Hétszínvirág Óvoda tagintézményeként.
A kertépítési munkák keretében készülnek a térburkolások és a növénytelepítésekhez szükséges locsolórendszer-, térvilágítás alapszerelései és a zöldfelületi
talajok előkészítése.
Belső térben a falfelületek előkészítései
megtörténtek, jelenleg a hideg- és meleg
burkolatok kivitelezése történik.
Azokon a területeken, ahol már lehetséges megkezdték az épületgépészeti és
elektromos szerelvények elhelyezését is.
Augusztus 1-ével kezdi a munkát a bútorozást végző asztalos azokon a területeken, amelyeken a kivitelező a munkaterületet már biztosítani tudja.
Az új fejlesztés eredményeként nem
csak egy új intézménnyel lesz gazdagabb
Dunaharaszti Városa, hanem egy 500
adagos korszerű főzőkonyhával is, mely
a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ működésében végzi majd munkáját. A korszerű 500 adagos konyhaüzem
helyiség-csoportja magába foglalja a főzőkonyhát, tálalót, hús és zöldség előkészítőt, fehér és fekete mosogatót, zöldség,
pékáru tárolót, szárazáru tárolót, a hűtőket, ételszállító-edénykezelő helyiségeket,

átvevő-, hulladéktároló- és takarítószer
tároló helyiségeket.
A csoport szobák nagysága úgy lett már
a tervezésnél meghatározva, hogy minimum 20, maximum 30 gyerek befogadására legyen alkalmas, így az intézmény
felszerelését már a 2014-2015-ös oktatási
évre is maximális létszámra, vagyis 180
gyermek elhelyezésére terveztük. Ebben
az évben folyamatosak voltak a jelentkezések az óvodai felvételre, melynek
eredményeként közel 130 óvodás veheti
birtokba az épületet szeptemberben.
Az épület egyszintes, a csoportszobák
kettesével 3 elkülönülő épületrészbe
foglalva helyezkednek el. A foglalkoztató egységeket és a kiszolgáló-konyhai
blokkot egy közlekedő folyosó fűzi fel, az
épület súlypontjában helyet biztosítva
egy aulának is, amely az óvoda életében
fontos ünnepeken teret nyújt a közösségi rendezvényeknek. Az aula a közlekedő tér bővülése, így a lehető legkisebb
a kihasználatlan tér. Szivárvány Óvoda
átadását követően lehetőség nyílik a Hétszínvirág Óvoda - jelenleg csoportszobának beépített- aulájának a helyreállítására is.
A gyerekek csoportszobai étkeztetéséhez
az ételeket a konyhából ételszállító kocsikon juttatják el majd a dadus nénik.
A szobák bútorozása úgy lesz kialakítva,
hogy a tálalás a csoportokon belül biztosított legyen. A beépített szekrények a

fektetők helytakarékos tárolására is alkalmasak lesznek. A pedagógiai munkát
segítő eszközök – fejlesztő játékok – beszerzése elindult, így az átadással egyidejűleg játékokkal is gazdagon felszerelt
intézmény várja majd a gyerekeket. A
szülők kényelmét is szolgálva minden
csoport szobához tágas öltöző és mosdó
helység tartozik. Az öltözők búrozását úgy alakítottuk ki, hogy a gyerekek
átadása a szülőnek és pedagógusnak is
komfortos legyen. Építészeti és belsőépítészeti különlegessége lesz a csoport
szobáknak, hogy a más és más homlokzati színnel rendelkező csoport szobák
külső színvilága megjelenik majd a belső
padlóburkolatok színeiben is. Minden
csoportszoba a hatalmas teraszokkal
összekötve közvetlen kertkapcsolattal
rendelkezik, saját és közösen is használható udvari játszóeszközökkel, kerti bútorokkal.
4000 m2 telepítünk zöldfelületet, melynek karbantartását fúrt kútról automata öntözőrendszer segíti majd. Közel
4500db növényt ültetünk ebből 36db
fenyőt, 613db örökzöld cserjét, valamint
évelőket, lombhullató cserjéket és hagymás növényeket. 1980 m2 felületen gyepesítünk. A játszóudvarokban 1 nagy
központi- és 18 db kisebb játszóeszközt
helyezünk el, melyeket udvari bútorok
fognak még hangulatosabbá tenni.
Barabás Emőke

Tarnai Richárd kormánymegbízott

Kinevezés

Kinevezte a miniszterelnök
a kormánymegbízottakat
Budapest, 2014. július 8. - Kinevezte
Orbán Viktor miniszterelnök a kormánymegbízottakat. Tarnai Richárd Pest megyében folytatja a munkát.
A Magyar Közlöny július 8-i számában
megjelent miniszterelnöki határozat értelmében a kormányfő - Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára - Bács-Kiskun megyében Kovács Ernőt, Baranya megyében Horváth
Zoltánt, Békés megyében Gajda Róber-
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tet, Borsod-Abaúj-Zemplénben Demeter Ervint, Budapesten György Istvánt,
Csongrád megyében Juhász Tündét, Fejér megyében Simon Lászlót, Győr-Moson-Sopron megyében Széles Sándort,
Hajdú-Bihar megyében Rácz Róbertet, Heves megyében Pajtók Gábort,
Jász-Nagykun-Szolnok megyében Kállai
Máriát, Komárom-Esztergom megyében
Kancz Csabát, Nógrád megyében Szabó
Sándort, Pest megyében Tarnai Richárdot, Somogy megyében Neszményi Zsoltot, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Kozma Pétert, Tolna megyében Horváth
Kálmánt, Vas megyében Harangozó
Bertalant, Veszprém megyében Takács
Szabolcsot, Zala megyében pedig Rigó
Csaba Balázst nevezte ki kormánymegbízottá július 1-jei hatállyal.
A törvény szerint a kormánymegbízottak
vezetik a fővárosi és megyei kormányhivatalokat.
A mostani kinevezésekre azért volt szükség, mert a miniszterelnök négyéves mandátumának lejártával a korábbi vezetők
megbízatása is megszűnt.
A kormánymegbízott további munkavég-

zésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet,
a megszigorított szabályok szerint nem
lehet országgyűlési képviselő sem, továbbá helyi önkormányzati képviselő, fővárosi, megyei közgyűlés tagja, polgármester,
megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester,
alpolgármester, megyei közgyűlés alelnöke, főpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiségi
önkormányzati képviselő sem. Tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi
tevékenységet ugyanakkor végezhet.
Az összeférhetetlenség érinti a most budapesti kormánymegbízottá kinevezett a tisztségben Pesti Imrét váltó - György
István városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettest, akinek így erről a
posztjáról távoznia kell.
A most kinevezett húsz kormánymegbízottból nyolcan - Demeter Ervin, Széles
Sándor, Rácz Róbert, Kállai Mária, Szabó Sándor, Tarnai Richárd, Harangozó
Bertalan és Rigó Csaba Balázs - az előző
kormányzati ciklusban is betöltötték a
kormányhivatal-vezetői posztot.
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Rúzs – Magyar Színház
A Nádor Lakópark közösségének
szervezésében, a helyi önkormányzat és a Laffert kúria támogatásával
minden haraszti iskola tíz (7-8. osztályos) tanulója eljuthatott a Magyar Színházba, ahol egy a korosztályunknak szóló darabot nézhettünk
meg. A mi iskolánkban az érdeklődő
gyerekek közül tanulmányi eredmény
és közösségi munka alapján kiválasztottak évfolyamonként öt-öt embert.
A nyolcadik osztályos tanulók jelentkezői közé tartoztam én is, és
iskolatársaimmal, a kísérőtanárokkal, valamint a szervező Szokontor
Szilviával izgatottan szálltam fel a
katolikus templom elől induló buszra. Időközben csatlakozott hozzánk
a többi iskola tíz-tíz szerencsés tanulója is, és remek hangulatban érkeztünk meg a Magyar Színházhoz.
Rövid várakozás után a színház
kistermében foglaltuk el helyeinket, és meg is kezdődött az előadás.
A darab témája mindenkihez közel
állt, mert remekül közelítette meg
a fiatalok általunk is megtapasztalt
problémáit. A színpadi játék három
főbb szereplőjét jól megismertük, és
mindannyian átéreztük a konfliktus
lényegét. Könnyeddé és élethűvé tette a darabot, hogy a fiatalok szerepeiben a Magyar Színház tanodájá-

nak tagjai játszottak. A mű nyersen
és szókimondón ábrázolta életünket,
az első szerelmünket, az elveszettséget, a számítógép-függőséget, azt,
hogy milyen, mikor leírnak valakit,
és belepillanthattunk a főszereplők
családi problémáiba is. Végül minden szál összefutott egy ponton, egy
számomra meglepő megoldásban.
Az előadás után interaktív programon vettünk részt a színházban.
Még nem indultunk haza, hanem a
színészekkel együtt vitattuk meg,
mi a véleményünk az előadásról és
a látottakról. Megkérdezték, nekünk
milyen tapasztalataink vannak az
internetes játékok világában, mit
gondolunk a színpadon szövődött
barátságról és szerelemről. Mindenkit motiváltak, hogy mondja el
gondolatait, és fejtse ki véleményét
az előadásról. Ezt követően nekünk
kellett egy kicsit színészkednünk, és
négy csoportra osztva megvitatnunk
gondolatainkat egy adott témáról,
majd valamilyen szituációban a megbeszélt dolgokat ismertetnünk. Ez
igazán viccesre sikeredett, és mindannyian jókat derültünk azokon a
cifra, izgalmas megnyilvánulásokon,
amelyek kikerekedtek például a tinédzserkor pozitívumainak ismertetéséből egy hatvanéves osztálytalálkozó szituációjában.
Mikor ismét leszálltunk Harasztin a buszról, csupa pozitív, remek
élménnyel gazdagodva széledtünk
szét, és biztos vagyok abban, hogy
mind a négy iskola tanulói állíthatják, hogy egy nagyszerű előadásnak
lehettünk a részesei, amelyben külső
szemlélőként tapasztalhattuk meg
azt, ami mindannyiunkat érint.
Virtics Bettina 8.a
Baktay Ervin Gimnázium
Vendégkönyv:
Nagyon örültem annak, hogy részt
vehettem az előadáson. Az előadás
közben olyan érzésem volt, mint

hogyha ez az előadás teljesen megértette volna egy korombeli érzéseit.
Voltak ismerős szituációk, melyeket újból átélni és látni nagyon jó
volt. Voltak benne vicces, humoros
jelenetek, személyek, mint például a
tornatanár (az ő karaktere nagyon
tetszett). Emellett arra is rávilágított, hogy az interneten megismert
emberek bárkinek kiadhatják magukat és ezt kihasználva a hamis személyazonossággal bárkit átverhetnek, becsaphatnak. Tehát jobb, ha
betartunk egy régi mondást: Hiszem,
ha látom.
Az előadás utáni beszélgetős foglalkozás alatt mindannyian jól szórakoztunk. A látogatásunkról csak
jó véleménnyel szolgálhatok. Ezt a
színdarabot ugyan 12-13 éveseknek
írták, de mindenkinek ajánlom.
Szilvási Enikő 7.b
Dunaharaszti Hunyadi János Német
Nemzetiségi Általános Iskola

A színjáték azt próbálta bemutatni,
hogy hogyan hat az internet a kamaszokra. Rossz oldalként azt emelte
ki, hogy hamis információkat kön�nyebben kaphatnak, vagy adhatnak
meg, jóként pedig az egyszerűbb ismerkedést és a név nélküli őszinteséget. A főszereplő egy lány, aki nem
tudja eldönteni pontosan, hogy szerelmes-e vagy sem az osztálytársába.
A bátyja számítógépes játékával tölti
a szabadidejét. Ide menekül a külvilág elől. Kisebb-nagyobb összetűzések árán végül sikerül összejönnie az
osztálytársával és kibékülnie annak
az ikertestvérével. A darab végén a
színészekkel közösen beszéltük meg a
felvetődő kérdéseket.
Csapi Zsolt 7.a
Baktay Ervin Gimnázium
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Kreisz Dorka Hunyadi 7.c festménye
Mikor elkezdődött az előadás, kellemes csalódás ért bennünket, ugyanis
nem a nagy teremben volt megrendezve az előadás, hanem egy kisebb
teremben, így sokkal személyesebb
lehetett az előadás üzenete. A székek úgy voltak berendezve, hogy a
tanulók vették körbe a színpadot,
és minden tőlünk 5 méterre zajlott.
Mikor az egész ’játék’ elkezdődött,
a főszereplő lányt láthattuk, aki zenét hallgatott a mosógép tetején, és
elmesélte az élete problémáit, hogy
a bátyja mennyire elviselhetetlen,
mert egész nap csak játszik a számítógépén, az édesanyja pedig csak a
problémás bátyjára figyel oda, a lányára pedig nem, és csak úgy tekint
rá, aki mindig mosolyog, és ezért
biztos semmi problémája nincsen.
Eközben pedig érzelmi harcot vív,
mert nincsenek barátai, és a suli
legmenőbb srácába szerelmes, vagy
csak azt hiszi, hogy az. A cselekmény gyorsan, lényegre törően játszódik. Bemutatja, ahogyan a főszereplő lány elveszi a bátyja laptopját,
és elkezdi ő is játszani azt a játékot,
amit a bátyja, így szerezvén magának virtuális barátokat, miközben

az egyik barátja nagyon is
valóságos, csak nem veszi
észre, pedig osztálytársak.
Viszont ennek az osztálytársnak sem könnyebb az élete.
Van egy ikertesója, aki tulajdonképpen az a fiú, aki a
legmenőbb srác a suliban, és
a főszereplő lány belé szerelmes. A történet csattanóval
zárul, hiszen a főszereplő
lány inkább a barátságot
választotta a fiúval, mikor a
fiú felajánlotta, hogy legyenek barátok vagy többek.
A színdarab után egy közös
drámafeldolgozáson vettünk
részt, amely nagy sikert aratott, hiszen megtudhattuk
például, hogy krumpliból is elő tudjuk állítani az áramot, bár ez még
titok, hogy hogyan. Összegezve, az
előadást a 13-14 éves tinédzsereknek
ajánlom, hiszen őket mutatja be, és
nagyszerű maga az előadás is.
Tymofeev Amarillisz 8.a
Baktay Ervin Gimnázium

A színházlátogatások rendkívül fontos színterei nemcsak a művelődésnek, hanem a nevelésnek is. A Magyar Színház Rúzs című előadása jól
szolgálja mindkét célt. A gyerekek –
amellett, hogy jól érezték magukat
– közösen gondolkodhattak olyan jelenségekről, problémákról, amelyek
a mindennapjaikban jelen vannak.
A színházi élményt a drámapedagógia eszközeivel dolgozták fel a szereplő színészek segítségével. Nagyon
köszönjük a Nádor Lakóparkért
Egyesületnek, a Laffert Kúriának és
az Oktatási, Művelődési és Sportbizottságnak, hogy diákjainkat megajándékozták ezzel az előadással.
Kovácsné Mester Ágnes
Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola

Rákóczisok írták:
„NEKEM LEGJOBBAN AZ ANGOL - MAGYAR NYELVVÁLTÁS
TETSZETT”
„JÓ VOLT, VÉGIG ÉLVEZTEM;
A MAI FIATALOK ÉLETÉT MUTATJA BE”
„TETSZETT AZ EGÉSZ,DE TÚL
SOK VOLT A NEM NORMÁLIS
GYEREK”
„AZT TÜKRÖZTE, AMI A MAI
IGAZSÁD. A MAI FIATALOK
ÉLETÉT IDÉZTE FÖL”
„SZERINTEM NAGYON JÓ VOLT
AZ ELŐADÁS, ÉN NAGYON ÉLVEZTEM EZT A KÖZELI SZÍNPADOT, ÉS AZT, HOGY TESTKÖZELBEN VOLTAK A SZÍNÉSZEK.
A SZÍNDARAB IS JÓL ELŐ VOLT
ADVA, ÉS NAGYON JÓL KI VOLTAK HASZNÁLVA AZ ESZKÖZÖK
IS”
„NAGYON TETSZETT A SZÍNHÁZ. ÉRINTETT VOLTAM A
TÉMÁBAN, ÉS ÉRDEKELT IS.
A SZEREPLŐK NAGYON JÓL
JÁTSZOTTAK. BELE TUDTAM
MAGAM ÉLNI ÉS NÉHÁNY RÉSZ
IGAZÁN VICCES VOLT. A DARAB UTÁNI BESZÉLGETÉS IS
NAGYON JÓ VOLT.”
„ÉRDEKES, JÓ ÉS SZÓRAKOZTATÓ VOLT.TELJESEN BELEÉLTEM MAGAM EGY-EGY RÉSZBE.”
„NAGYON JÓ VOLT, A MAI FIATALSÁGBA LEHETETT BELELÁTNI.SOK
MINDENNEL
EGYETÉRTETTEM.”
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Gyermekbarát tábor 2014.

Az idén nyolcadik alkalommal rendeztünk egy hetes balatoni táborozást 10-13 éves gyerekek számára. A
táborhely immár hatodszor Balatonszárszón a Hotel Annamari volt.
Ezen a nyáron igazán nagy szükség
volt arra, hogy a programot az időjárás adta lehetőségekhez igazítsuk.
Napos időben sokat fürödtünk a Balatonban és a tábor medencéjében.
A balatoni fürdőzést vízi olimpiával
színesítettük. A vízi olimpia igazán
tétre menő sorverseny, melynek fődíja vízi biciklizés volt. Egyik estén a
számunkra kivilágított medencében
élveztük a fürdőzést.
Kellemes borús időben kirándultunk
Siófokra és onnan hajóval Balatonfüredre. A városokkal való ismerkedés
mellett jutott idő egy közös pizzázásra is. Az esős délutánon voltunk
a József Attila Emlékmúzeumban,

ahol kérdőív segítségével dolgozták fel a látottakat a táborozók. Az
ebéd utáni foglalkozásokon karkötőt,
kulcstartót készítettek a gyerekek. A
táborban kapott háromszori étkezést
tízóraira és uzsonnára adott joghurttal, gyümölcsökkel, főtt kukoricával,
édességekkel, fagylalttal egészítettük
ki. Esténként tini disco-t tartottunk,
amit egyik este csokiszökőkúttal
tettünk emlékezetessé. Az estéket a
már hagyományos májkrémes, nutellás pótvacsorával zártunk.
A tábor keretét az ismerkedési esten összeállított csapatok versengése
adta. A tábor rendjébe tartozott a
reggelenkénti szobaellenőrzés, amely
a csapatverseny részét képezte. A
táborozás alatt tilos volt a csúnya
beszéd, szavanként a fiúk öt fekvőtámaszt, a lányok öt guggolást teljesítettek. Pontoztuk az ismerkedési es-

tet, a vízi olimpiát, a múzeumi teszt
kitöltését. A táborzárón értékeltük
a tábort és jutalmaztuk a csapatok
teljesítményét.
A buszra szállás
előtt készített csoportképpel zártuk
a tábort, amit a tábori képekből készült válogatással együtt a tábortalálkozón adunk át a táborozóknak.
Azért, hogy a táborozás létrejöhetett, köszönet az Önkormányzatnak,
a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, és mindazoknak, akik az
SZJA 1% felajánlásával a Dunaharaszti Gyermekbarátok Mozgalmát
támogatták.
Kücsön Sándor
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RENDŐRSÉGI

FELHÍVÁS

Diákösztöndíj

A

Szigetszentmiklósi

Rendőrkapitányság eljárást folytat lopás bűntettének és más bűncselekmény elkövetésének
megalapozott
gyanúja
miatt Sz. Csaba és társai ellen, akik a rendelkezésre álló adatok
alapján megalapozottan
gyanúsíthatóak
azzal,
hogy 2013. június 24-én
a hajnali órákban Szigetszentmiklós Sas utca és
Gyári úton besurranás,
és szúnyogháló kivágás
módszerével
magánlakásokba hatoltak be, és
onnan különböző tárgyakat, iratokat tulajdonítottak el.
Kérjük, hogy jelentkezzen az a kb. 20-25 év körüli, kb. 170 cm magas,
rövid farmer nadrágot,
és fehér pólót viselő férfi
aki 2013. június 24-én
11.00 óra körüli időben
a Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 19. szám alatt
lévő Motel Vargas parkolójával szemben található buszmegállójában
tartózkodott, amikor is
a fenti bűncselekmény
elkövetőinek elfogására
került sor, hívja a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon hivatali
munkaidőben Pálfi Mónika r. főtörzszászlóst a
06-24-525-460-as telefonszámon.
			
Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság
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Élménybeszámoló
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat nyári táboráról

Hosszú a nyár, kevés a szabadság. Mi
legyen a gyerekkel?
A legtöbb szülőnek komoly fejfájást
okoz, hol helyezze el gyermekét.
Erre kínált megoldást Dunaharaszti
Város Önkormányzata megbízásából
és támogatásával, a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat által szervezett
napközis tábor, amely 2014. június
16-tól július 11-éig tartott, négy héten
át, hétfőtől péntekig, 7:00-17:00 óráig.
A gyermekek számára háromszori étkezést - tízórait, ebédet és uzsonnát
- biztosítottunk sok gyümölccsel és
folyadékkal. Ebédünket a Junior Vendéglátó Zrt., a tízórait és az uzsonnát
a Liget falatozó biztosította. Bőséges,
változatos, a gyermekek igényeinek és
ízlésének megfelelő volt az ellátás.
Mindannyian őrzünk kellemes emlékeket iskolás éveink napközis táboraiból,
melyek akkoriban még nem voltak
ennyire tematizáltak, és a gyerekek érdeklődési körére szabottak, mint manapság.
Táborunk programjait hetente másmás tematika szerint alakítottuk ki,
így a gyermekek hétről hétre új élményekkel gazdagodhattak. Első osztályos kortól fogadtunk gyerkőcöket és a
különböző korosztályoknak életkoruknak megfelelő programokkal készül-

tünk. Nagyon sok jelentkezőnk volt, a
négy hét alatt összesen 182 gyermek
vette igénybe a táborunkat, a programok szervezése és a feladatok összeállítása ezért nem volt egyszerű. Nagyon
sok segítséget kaptunk a városban működő civil szervezetektől. Minden nap
más-más szervezet keresett fel minket
és tartott érdekes foglalkozásokat a táborlakóknak.
Köszönjük a résztvevő szervezeteknek:
Alkotók Dunaharaszti Egyesületének,
Dunaharaszti Gyermekbarát Mozgalomnak, Hard Steppers Táncegyesületnek, Dunaharaszti Környezetbarátok
Egyesületnek, Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesületnek, Német Nemzetiségi Tájház - Wagner Flórának, Sváb
Táncház - Makó Ibolyának, Fidu szervezetének, Foltvarázslóknak, LAVE
tagjainak, Nádor Lakóparkért Egyesület lelkes csapatának, Nőegyletnek,
Dunaharaszti Művészeti Egyesületnek,
DÖME és az A - Pavilon művészeinek,
Laffert Kúriának és Lehel Endre alpolgármester úrnak, Taksony Vezér Sportegyesület - Gnyálin Istvánnak, Szent
Erzsébet Karitász Dunaharaszti Szervezetének, Szigetszentmiklósi Tűzoltóság egységének, Dunaharaszti Városi
Könyvtárnak.

Tábori Hírlap
1 Hét: 7- et egy csapásra!
7- et de nem csapásra, hanem 7 csoport. Sárga, zöld, kék, piros, lila, narancs, fehér csoport. Mindet egy nap.
A- pavilon!
Tűz, levegő, víz, földesúr, mit tudom
én mik voltak akkor a fő, hogy 4 elem.
Nem ne Duracell az is jó lenne, de
dobozból alkotni,ez nehéz ezért alkotóelem. A múzeumok éjszakáján ki is
állították.
2- 3 Hét: Tűz van!
Nincs. Csak ez a cím. Ma kimentünk
a Duna partra. 3 a magyar igazság,
hát 3 csoportot alkottunk 1.a pihenőhelyen játszott 2.szigeti játszótér 3.
tűzoltóautó.
És így váltották egymást. A tűzoltóautón mindenféle volt.
Egy kistűzoltóra hasonlító szivattyú a
kedvencem. Volt ott elosztó, átalakító,
nyitó mindenféle jó.
Templom és Kick Boksz
Nem egy helyen de egy napon. A hittanosok elmentek a kick boksz-osok
ott maradtak. A hittanosok átmentek
a szomszédba, ahol egy alagút- rendszert lehetett felfedezni. Ezt követően
a templomba mentünk. Bele lehetett
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ülni a „gyónás” fülkébe. Meg lehetett szólaltatni egy 4 hangú csengőt,
kongatni harangot, fel lehetett menni
a prédikáló helyre. Még az orgonához
is fel lehetett menni. Az egyik csoport játszhatott rajta a másik nem,
az egyik bemehetett az orgonába, fújhatott sípot magától a másik nem, ez
az igazság?! A kick boksz-osok meg
tanultak puhán esni, s pár lépést játékosan ütni.
4 Hét: Új csapatok
Csapatosztás már megint! De nincs
narancs. Minden csapat ugyanakkora.
Pontverseny- versenypont.
8 állomás 6 csapat keringeni kellett az
állomások között. Plusz, pontok azok,
amik a fegyelemért jár +1, -+5 ig. Az
alap pont változó, alapból 1-5 ( meg
a plusz pont)
Hétfőn: a horgászatnál a halak értékét nézték, ami összesen több mint 5
pont.: 90 pont.

Szerda: Dobáló pont pl:16 pont.
Szókirakó: 47 pont.
Tájház
A tájházba mentünk. 2 csapat volt.
Egyik tájházat nézte meg- a másik
sütit sütött. Aztán váltás. A tészta
már készen volt, mert a nénik vártak
minket csak szaggatni, dióba mártani
kellett. Megsült a süti innen az volt
hátra, hogy megegyük.
Preckedli:
Elkészítés: Kevés tejjel összegyúrni,
kinyújtani, kiszaggatni, tetejét dióval
megszórni.
180 ° C fokon kb 30 percig sütni.

3. Jason ’ s Junior (Nagy Dóra, Farkas Anna, Petrik Vendel, Rédei Kristóf,Rédei Dominik,
Leéb Anna, Leéb Zsófia, Inoka Vivien, Mózsi Mirella)
4. Cup Song pohár dal (Nagy Tünde, Kovács Emese,Boszkovics Melis�sza,Szabó Gyöngyi,
Jezsek Antónia,)
5. Én: Kovács Domonkos
6. Táncos parti (Mayer Vivien, Fenyvesi Zalán, Hadi Gréta, Sárosi Boglárka, Stromayer Mariska.)
7. Paroda Márk (Ördögbot)
8. Márkus Zalán (Bűvészkedés)

KI mit tud?!
Műsor menet:
1. Táncbarátok (Herceg Viktória,
Hajdú Noémi, Pintér Csenge)
2. Király négyes ( Klementisz Dorina,
Juhász Annamária, Rednás Emese,
Jakab Judit)

A ki mit tud után köszöntük meg Wolf
Andrásné (Nusi néni)- nek mindent.
Ezután piknikeztünk buli is volt.
Köszönünk mindent.
Kovács Domonkos
10 éves
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Közélet
Gyógyszertárak
GYÓGYFORRÁS GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 27.
06-24/370-168
Hétfő- Péntek: 8-18
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
SZENT ISTVÁN GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 23.
06-24/370-045
Hétfő-Péntek: 7.30-19.30
Szombat-Vasárnap: zárva
SZENT DOROTTYA GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Golgota tér 2.
(a Piramis áruháznál)
06-24/655-346
Hétfő- Péntek: 8-19
Szombat: 8-13
Vasárnap: zárva
LIGET GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-Szombat: 9-20
Vasárnap: 8-13

Mentők
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!

Wágner László
1965-2014

Döbbenet a hír hallatán
Mondja már valaki, hogy nem igaz!
Nem volt semmi bűne, szeretett
élni!
Volt családja, barátai, nem volt
oka félni.
Barátságos, erős ember, aki a földön járt.
Megtörten hallgatunk és nem értjük az egészet, hogy vihet el mindent az enyészet.
Tegnap még vidámság, most kön�ny és mérhetetlen bánat.
Elmentél, pedig sok dolgod lett
volna még, megtölteni szépséggel a
családod életét.
Elmentél s Veled együtt eltűnt a
remény, nem láthatunk és nem is
hallhatunk soha többé,
már nem nyújtod segítő kezed felénk.
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt,
az emlékeket.
Bennünk él arcod és a végtelen
szeretet, amit tőlünk soha, de soha
senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélküled.
Vidám Svábok Tánccsoport
és Barátaid
„Hiába mondjuk, az élet megy
tovább!
Igen, valóban élünk, de hogyan?
Összetört szívvel, szomorúan.”
Hálás szívvel köszönjük mindenkinek,
akik WÁGNER LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, koszorút,
virágot hoztak,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk, Péntek
Zsigmond elhunytakor, akár részvétnyilvánító levelükkel, akár személyes
látogatásukkal megtisztelték a családot, hogy enyhítsék a gyászt.
Felesége, Gyermekei, Unokái és Dédunokái.
Péntek Zsigmondné
Dh. Iparos u. 22.

2014. június hónapban elhunyt dunaharaszti lakosokneve és életkora:
Bazsó Béláné élt 80 évet
Hompó Rudolfné élt 73 évet
Kőszegi Antalné élt 66 évet
Mendei István élt 96 évet
Németh Árpád élt 65 évet
Németh István Károly élt 65 évet
özv. Winkler Józsefné élt 77 évet
Papp István élt 74 évet
Petres János élt 82 évet
Takács Sándorné élt 84 évet
Tusoriné Béci Rita élt 48 évet

2014. júniusi újszülöttek
Szatmári Alíz 06.03.
Földes András 06.24.
Bernáth Emese Csenge 06.02.
Sujt Dávid 06.06.
Cseresnyés Dóra 06.07.
Guti Natália 06.23.
Koós Előd Attila 06.07.
Számszuj Patrik Dávid 06.07.
Kóczé Áron 06.09.
Suha Pamela Zselyke 06.20.
Nagy-Almási András 06.17.
Csöngei Csanád 06.18.
Jakab Szvetlana Szonja 06.19.
Helyes Hanga 06.24.
Kelemen Emília 06.28.
Kis Liliána 06.05.
Dragschitz Janka Júlia 06.09.
Vuk Zalán 06.02.
András Lehel Máté 06.23.

HPV Oltóprogram

Bemutatkozás
Tisztelt Dunaharasztiak!
Engedjék meg, hogy pár sorban bemutatkozzam, mint Dunaharaszti új gyermekorvosi körzetének háziorvosa. Dr. Rácz Ildikó
Enikőnek hívnak, az erdélyi Nagyenyed
városában születtem. Gyermekkoromat
Erdély fővárosában, Marosvásárhelyen töltöttem, itt végeztem a gimnáziumot és itt

gadott, megkönnyítve az átállást és a tel-

szereztem diplomát az orvosi egyetem gyer-

jesen új rendelő kialakítását. Jelenleg már

mekgyógyász szakán. Az egyetemet köve-

minden a helyére került, így már jórészt el-

tően az erdélyi Bereckben dolgoztam házi

sődleges célomra, kis betegeim gyors és fáj-

gyermekorvosként.

rendszerváltáskor

dalommentes felépülésére koncentrálhatok

költöztünk családommal Magyarországra,

kellemes, családias légkörben. Kötelezően

ahol Ózdon telepedtünk le. 1990 -1993 az

ellátandó területem Dunaharaszti északke-

ózdi kórház csecsemő- és gyermekosztályán

leti része, de természetesen a város bármely

dolgoztam gyermekorvosként. 1993-ban

részéről vállalom gyermekek ellátását am-

szakvizsgáztam csecsemő- és gyermekgyó-

buláns módon, illetve akár a praxisomba

gyászatból. Ezt követően, 1993. július 1-től

való bejelentkezés által. Minden érdeklődőt

2014. június 30-ig az Ózdi II. számú Házi

szeretettel várok rendelésemen, amelyre

Gyermekorvosi Rendelőben dolgoztam sa-

egyedülálló módon akár az interneten is be

ját praxisomban.

lehet jelentkezni a www.raczildiko.eu hon-

2014. július 1-től dolgozom a Dunaharaszti

lapon keresztül, ahol emellett folyamatosan

III. számú körzetben, a Fő út 35. sz. alatti

bővítve számos hasznos tanácsot is igye-

rendelőben.

keztem összegyűjteni kezdő- és tapasztalt

A

Azért döntöttem amellett, hogy Duna-

szülőknek egyaránt. 20 éves gyermek házi-

harasztira jövök dolgozni, mert szeretnék

orvosi szakmai tapasztalattal, asszisztens-

közelebb költözni egyetlen gyermekemhez,

nőmmel, Zsuzsával sok szeretettel fogadjuk

aki Kispesten él, s jelenleg háziorvos szakor-

a kis pácienseket rendelésemen.

vos jelöltként dolgozik Budapesten, illetve

Tisztelettel: Rácz Ildikó

ügyeletes orvosként a dunaharaszti orvo-

Elérhetőségeim az alábbiak:

si ügyeleten. Ő ajánlotta figyelmembe az

Tel: +36-30-682-0981

Önök városát, amely első látásra elnyerte

Fax: +36-24-531-590

tetszésemet, rendezettségével, méretéhez

E-mail: orvos@raczildiko.eu

képest pezsgő életével. Nem volt nehéz a

Rendelési idő: Hétfő: 15:00-18:00 ; Kedd:

döntésem, miszerint Dunaharasztin szeret-

08:00-11:00; Szerda: 12:00-15:00; Csütör-

nék élni és dolgozni.

tök:15:00-18:00; Péntek: 08:00-11:00

Már az első két hetem nagyon kellemesen

Egészséges tanácsadás: Hétfő: 08:00-10:00;

telt itt, mindenki nagyon segítőkészen fo-

Csütörtök:08:00-10:00

Örömmel olvastuk a hírt a médiában,
hogy ősszel elindul az államilag szervezett és finanszírozott oltóprogram
a méhnyakrákot okozó humán-papillóma vírus ellen. Ez is igazolja az
önkormányzatunk által 6 éve elindított és következetesen végrehajtott
program jogosságát, a hetedikes leányok (és immár harmadik éve a fiúk
is) beoltását. Büszkék vagyunk rá,
hogy sikerült a szülők 90 %-át meg�győznünk a védekezés szükségességéről, és köszönjük a program minden
résztvevőjének, gyermekorvosoknak,
védőnőknek, a polgármesteri hivatal
és az általános iskolák munkatársainak önzetlen segítségüket. Kérjük a
szülőket, hogy amint eddig is, gyermekükért érzett felelősséggel hozzák
meg döntésüket akkor, amikor az oltás ügyében megkeresik őket!
Önkormányzatunknak azért továbbra is van feladata ebben a nemes
küzdelemben. Ennek két oka van:
egyrészt az idén megkezdett oltássorozatot még befejezzük szeptemberben, másrészt az állam által szervezett védekezés csak a lányokat érinti.
Többször leírtuk már, hogy a HP
vírus a fiúknál is okozhat különféle,
jellemzően szájüregi-, garat-, hímvessző- és egyéb daganatokat, ezért
az ő oltásuk költségét önkormányzatunk továbbra is magára vállalja.
Ezen túlmenően dolgozunk azon is,
hogy a városban bevezetett, és sikeresnek bizonyuló ingyenes szűrővizsgálatok körét tovább bővítsük. Várhatóan az ősszel indítunk el egy új
programot, amelynek részletein még
dolgozik a Szociális és Egészségügyi
Bizottság. Amint adott lesz minden
feltétel, természetesen beszámolunk
mindenről lapunk hasábjain.
Dr. Szalay László
polgármester
Dr. Bereczki Péter
a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke
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Pista bácsi kertje

Pekality Pista bácsi ismét nagyot
alkotott. Nem először szerepel gyönyörű kertje lapunk hasábjain, és
vélhetően nem is utoljára. 89 évesen
is fáradhatatlan, egész nap nevelgeti
zöldségeit, ápolja a gyümölcsfákat,
és gyönyörködik szebbnél szebb virágaiban. Ez tartja őt fiatalon, mondja,
miközben azt magyarázza, hogyan
lehet a legszebb paradicsomot felne-

velni. „Sokan abba a hibába esnek,
hogy túllocsolják a növényt. Virágzás után már nem szabad öntözni,
elég neki a pára, érzékeny, kényes jószág az.” A palánta kiválasztása sem
mindegy, ő egy Uzsoki utcai termelőre esküszik. „Le kell alul kacsolni
a növényt, ez fontos azért, hogy a
fölső hajtások kellően megerősödhessenek” – avat be még egy titokba,

és hozzáteszi, szívesen megmutatja
mindenkinek az égig érő paszulyt is,
ami a kertjében terem, vagy akár a
barackfákat. Sokan megállnak előtte
napközben a Kazinczy u. 54. előtt,
néhányan be is mennek tanácsért.
Ilyesmit szívesen osztogat, mondja,
így, ha kedvet kaptak a kertészkedéshez, kopogjanak nála bátran.

Pure

HARASZTI
Baráti üdvözlettel, 2014. július

Lélek

Balatoni halászok
Egry József: Balatoni halászok című festménye több szempontból is említésre méltó alkotás azon felül, hogy a mester
egyik remekműve. Ezen a képén festette meg első ízben a
Balatont. A képtéren kívül rekedt Nap lezuhanó sugarai és
a víz egymással szinte párhuzamos, koncentrikus körökben
gyűrűző hullámai furcsa kúpos szerkezetet adnak a festménynek, melynek bal alsó sarkába szorulva halad a csónak. A
nagy rálátásos nézőpont miatt a horizont nem látható, így a
partot is csak sejteni lehet. A háttér teljesen bizonytalan, feloldódik a kékesfehér színekben. A két alak keményen összehangolt mozdulatokkal evez a hullámverésben és bár a kép
címadói, jobbára csak szerkezeti szerepük van. A kompozíció
lényege a napsütötte, párás légtér, a víz felületén vibráló
napsugarak játéka és egyáltalán az a hamisítatlan balatoni
atmoszféra, melyet érzünk a bőrünkön, és a kép láttán még
az illatát is felfedezni véljük. A képi megjelenítésnek ez a
szuggesztív ereje jellemző Egry más típusú balatoni képeire
is, akár a bibliai témájú Keresztelő Szent Jánosra, vagy az
egyszerűbb, széles horizontú tájképekre gondolunk.
A festmény másik érdekessége, a festés módja. Ebben az
időben /1923/ kezdte használni ugyanis az olajpasztellt. Ez
a technika egyesíti a könnyen kezelhető olaj tulajdonságait – rajzos, vonalas, nagy fedőképességű megjelenését – a
pasztell omlós, könnyed finomságával. A pasztell a vízfesték
vékonyságúra higított, lazúrosan felrakott olaj színeit fedi,
tömöríti vagy kiegészíti. Egymás mellett alkalmazva őket,
a képeken szerves egységbe olvadnak, és alkalmassá válnak
a fényhatások csodálatos könnyed, légiesen finom és változékony, színátmeneteinek ábrázolására. Többnyire ezzel a
technikával ábrázolta a Balaton hatalmas, párával telített,
fénytől átjárt levegőjét és a vízben cikázó napsugarak megunhatatlan táncát.
A kép Keszthelyen látható, az Egry József emlékházban
Lehel

"A lélek egy pici ember, aki
az emberi testben szaladgál
- akkora, mint a hüvelykujjam. Néha a gyomorban van,
néha felszalad a fejbe -, előrejön, beül a szemekbe, vagy
hátul, a nyúltagyvelő puha
párnájára lefekszik. Néha a
torokban szorul meg, s onnan beszél - néha a kezekbe
szalad. Nem tud jól beszélni emberi nyelven, dadogva vonaglik, s nyugtalanul
rázza kényelmetlen börtönét.
De ahol befészkelte magát:
legyen az kő vagy ember,
annak a tárgynak mozdulnia
kell."
(Karinthy Frigyes)
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