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Tisztelt Dunaharasztiak!

Hamarosan ismét lehetőségünk van arra,
hogy véleményt formáljunk és értékeljük
azoknak az embereknek a teljesítményét,
akiket azért küldtünk a képviselő testületbe, hogy tegyenek értünk, képviseljék
az itt élők érdekeit.
Ez a képviselet nem csak a napi problémák megoldását jelenti, hanem elvárhatjuk tőlük, úgy formálják környezetünket,
szabályozóinkat, hogy gyermekeink is
szeressenek majd itt lakni majdan.
Sokan vannak, akik nem mennek el szavazni, úgy vélik a helyi politika nem az
ő világuk, úgyis minden odafent dől el.
Ki kell, hogy ábrándítsam őket, hiszen
sok esetben meghatározóbb a helyi képviselők tevékenysége, érdekérvényesítő
képessége, mint azt először hinnénk. A
város gondjai sok apró-cseprő problémát
jelentenek, amelyek megoldásához ismerni kell a helyzetet, tudni kell az előzményeket és személyes kapcsolat szükséges
az érintettekkel. Ami az országos politikában lehetetlen, az egy helyi képviselőnek kötelező és mindennapos.
Tudom, hogy a város fejlődésének látványos része, amikor sikerül átadni egy
új óvodát, iskolai tantermet, felújított
útszakaszt, de amitől egy várost a sajátunknak érzünk az jóval több ennél.
Igen, én is szeretem megmutatni az ide
érkezőknek az elmúlt időszak eredményeképpen elkészült új dolgokat, de tudom,
hogy a gyermekek is akkor érzi jól magukat az óvodában, ha olyan képzett és
elkötelezett munkatársak dolgoznak ott,
akik szeretik őket és hisznek bennük. Ők
a jövőnk, értük csináljuk az egészet. Nekik kell megtanítani, hogy az a normális,
ha foglalkoznak velük, figyelnek rájuk,
hogy egyszer majd ezt kérjék számon,
azokon, akik nem így tesznek. Ez a civil

társadalom alapja. Miért tud ez így működni nálunk és miért nem történik ez
másutt? A dolgok lényege az együttműködés. Együttműködés a város érdekében. Parttalan viták helyett érdemi munka, közös döntések, együttgondolkodás.
A választási ciklus végén szeretném megköszönni a képviselő testületnek - minden
tagjának - a közös munkát. A többségnek, hogy soha nem akarta elfojtani kisebbség véleményét, partnerként kész volt
közösen dolgozni. Köszönöm a kisebbségnek, hogy ráébredt arra, hogy a közös
munka, a közös siker sokkal jobb érzés,
mint bizonygatni, hogy minden alapjaiban rossz. Köszönöm a jobbító szándékú
kritikákat, az érdemi javaslatokat.
Külön köszönöm az Önök támogatását
is, a hosszú évek során.
Személy szerint örülnék annak, ha a következő testület hasonló felfogású emberekből állna, akiknek elsődleges céljuk
Dunaharaszti jobbítása, akik hisznek abban, hogy mi vagyunk saját szerencsénk
kovácsai.
Tudniuk kell azt is, hogy nincs egy olyan
polgármester sem az országban, aki a
képviselő testülete támogatása nélkül
bármit is el tudna érni. A képviselő testület a polgármester munkáltatója, ha úgy
tetszik a felettese.
A fejlesztésekhez, a helyes irány meghatározásához, a települési politika kialakításához, a képviselő testületek többségi
egyetértése szükséges. Tudjuk, néhány településen pusztán valamelyik párt érdekéből, vagy ostoba bizonyítási kényszerből
feláldozták városuk jövőjét az önérdek oltárán. Voltak olyanok is, akik azt hitték,
hogy a felülről érkező irányítás megold
majd mindent és elfedi a rossz döntéseiket, vagy nem veszik észre az odafigyelés
és a szorgalom hiányát. Ez nem így működik. Az állam is csak akkor tud segíteni, ha helyben előkészítik a fejlesztéseket,
megteremtik a segítségnyújtás feltételeit.
Soha egyetlen kormány sem a feltétel nélküli hűséget díjazza, hanem a tisztességes
és korrekt együttműködést.
Dunaharaszti mindig élen járt abban,

hogy a lehető legéletképesebb javaslatokkal álljon elő, olyan projekteket hozzon
létre, melyek illeszkednek a kormányzat
és az Európai Unió elképzeléseihez.
A döntés az Önöké. A döntés meghatározza Dunaharaszti jövőjét a következő
5 évre. A következő testület azokból az
emberekből áll, akiket Önök juttatnak
oda. Akiknek nem lehet más céljuk, mint
hogy Önöket szolgálják. Fontos, hogy minél többen elmenjenek szavazni, mert a
képviselők és a polgármester felhatalmazását is az itt élők szavazatai adják. A
jelölteknek és a polgármesternek is fontos
tudni, hogy valóban a köz akaratából, a
lehető legtöbb vokssal tudják képviselni
az egész várost. Önök kedves szavazók,
nem csak emberekről, képviselőkről szavaznak, hanem véleményt formálnak a
programokról, elképzelésekről és a korábbi választási ígéretekről is. A jó képviselő,
nekem, mint választópolgárnak és mint
polgármesternek is azt jelenti, hogy reális
- azaz megvalósítható - ígéretei a közös
célt szolgálják. Legyen emberileg megbízható, tisztességes. Ne csak a választási
időszakban bukkanjon fel, hanem legyen
mindenkor elérhető, amikor szükség van
rá. A testületi döntéseknél belátása szerint, megfontoltan a település érdekében,
esze, valamint szíve iránymutatásával,
meggyőződésből és nem diktált fegyelemből szavazzon. Lehet, hogy ez csak az én
véleményem, de a választásban pont az a
szép, hogy mindenki szabadon alkothat
véleményt. Persze ehhez el kell menni,
szavazni.
Fogadják el kérem, hogy az idei évben
is nagy tétje van ennek a választásnak.
Önök döntenek a városról. Kérem, vegyenek részt mindannyian ebben a döntésben!
Szavazásra buzdítom hát Önöket, kedves
dunaharasztiak! Képviseljék magukat,
képviseljék városukat és határozzák meg
bátran jövőnket!
Dr. Szalay László
polgármester
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Karcolatok

[arról, hogy miért irigyel minket Szlovákia]
Na persze nem a hivatalosságok, hanem a nép egyszerű fiai.
Tiszteletük tárgya pedig nem más, mint Stubeczky Sarolta.
Na de ki is ő? Tudják, az a bírónő, aki másodfokon helyretette a szlovák milliomosnőt, és az először kiszabott, nevetséges ítéletet súlyosbítva, a szakmájukat lejárató szakértőket
és a négy, már védekezni képtelen áldozat felelősségét feszegető ügyvédet rendreutasítva visszaadott valamit abból, ami
már-már elveszni látszott ebben a ködös Közép-Európában.
Az igazságból, tudniillik. Talán felidézte a sok-sok gyakorló
jurátusnak azt, amit az egyetemen a fejükbe vertek: mármint, hogy a bíró igazságot, és nem jogot szolgáltat.
Az igazi meglepetés azonban csak ezután jött. A szlovák
közvélemény, az internet népe ugyanis ujjongva fogadta az
ítéletet, volt, aki egyenesen a Szlovák Legfelsőbb Bíróság élére követelte a magyar bírónőt. Általános a vélemény odaát,
hogy náluk tán el sem ítélték volna az oligarchaként ismert

Rezesovát, de biztos megúszta volna kevesebbel. Lám, ilyen
egyszerűen helyrezökkenthető a világ rendje, ilyen könnyű
visszaadni az emberek igazságba vetett hitét. Persze felmerül
a kérdés, vajon a saját oligarcháinkkal is ilyen keményen
elbánik majd a tisztelt bíróság, ha egyszer odakerülnek a
pulpitus elé? Kiálljuk-e majd akkor is a jogállam próbáját?
A magam részéről óvatosan, de optimista vagyok. Ezt egy
furcsa időjárási jelenségre alapozom. A mai napon ugyanis
néhány órára láthatóvá vált a Nap nevű égitest az égbolton,
és ez bizony rácáfol azokra, akik szerint soha nem lesz vége
a monszunnak, és ebbe az egészbe bele kell törődni. A fény
felvillan újra, ahogy Justitia is megérkezett a tárgyalóterembe. Talán ott is marad most már.
Magasra tette a mércét a bírónő. Legalábbis északi szomszédaink előtt.
hp

Nagy öröm és nagy munka
Nagyon nő a gyerek. Tavaly előtt
még óvodás volt, most meg komoly
iskolás. Két éve még bohókás kamasz
volt, mára majdnem érett felnőtt.
Jól van ez így a teremtés rendjében.
Megszületünk, majd az életszakaszaink bizonyos rendjében érünk, fejlődünk, növekszünk, válunk valakivé.
Megtanuljuk a különböző szerepeinket minden élethelyzetre. Megtiszteltetésnek veszem, hogy ebben a
sorsformáló munkában, szolgálatban
én is egy láncszem lehetek. Mindig
csodálattal tölt el, amikor valakinek
az életét, sorsát végigkísérhetem. Micsoda kihívás tanítani, ismereteket
átadni, nevelni, és ha lehet jó példát

adni. Előttünk megint az új lehetőségek tárháza. A tanítónak, tanárnak,
professzornak elvégzendő feladat,
munka, de jaj, nehogy favágós robot
legyen! Olyan szívesen emlékszem
az életemet alakító, formáló egyéniségekre, akik talán egy életre irányt
szabtak. Diákéveimre úgy gondolok
vissza, mint a kalandok sorozatára.
Milyen pompás érzés megbirkózni
egy feladattal, növekedni az ismeretben, tudásban, remény szerint az emberségben. Javában enne vagyunk az
új tanévben. Remélem mindenkinek,
gyereknek, szülőnek, pedagógusnak
jóleső érzés volt az újrakezdés öröme.
A nyilván talányos kezdés magában

hordozza a kiteljesedés lehetőségét.
Az idő furcsa jószág. Mindenkinek
ugyanannyi egy nap, egy év, de nem
mindegy, hogy mennyit hasznosítunk
belőle. Kedves finn barátom mesélte.
Náluk az a gondolat járta, hogy a szegény ember bankja az erdeje. Minden
évben egy évgyűrűvel növekszik a fa,
tehát őrizni, gondozni, nevelni kell.
Valahogy így gondolom az emberi
életet is. Nevelni, nevelődni a jövőért,
ez talán a legjobb befektetetés. Minden megszerzett tudás, tapasztalat a
holnapért, a jövőért van. Beethoven
írta egy levelében: nagy örömöt, csak
nagy munkával lehet elérni.
Varsányi Ferenc

Laffert programok
Az őszi idényt kiállítás megnyitóval
kezdtük. A haraszti alkotók által a Szivárvány óvodába készített festményeket állítottuk ki néhány napra, hogy
mielőtt a képek az intézményben elfoglalják állandó helyüket, az érdeklődők megismerhessék azokat. A tárlatot
Lehel endre alpolgármester nyitotta
meg. Az eseményre ellátogató kicsiket
és szüleiket Hevesi Imre előadóművész,
zenetanár szórakoztatta. A Laffert kávézó kakaóvak és kaláccsal vendégelte
meg a leendő ovisokat.

Remek hangulatban telt a szüreti
hangverseny, melyem klasszikus triók csendültek fel a Magyar Virtuózok és meghívott vendégművészek
előadásában. A koncertet borbemutató és borkóstoló követte. A szigetcsépi Gál Pincészet borait a családi
vállalkozás tagja, Gál Csaba mutatta be, majd a vendégek megízlelhették a különböző, kiváló, díjnyertes
borokat, s hogy a nemes ital jobban
csússzon, azt a Kisduna étterem által szervírozott ízletes borfalatkák
segítették. A Laffert Kúria barokk
környezete, a Mozart és Brahms-melódiák, a borok ízeinek harmóniája,
a koncertet követő együttlét, koccintás az előadóművészekkel és a kön�nyed beszélgetések olyan kellemes
estét eredményeztek, amelyre rohanó életünkben ritkán kerül sor.

Rendhagyó acapella koncerttel folytatódik az ősz október 10-én a Laffert
Kúriában. A tavaly adventkor megismert Octovoice énekegyüttes látogat el ismét Dunaharasztira. Ezúttal
vendégeket is hoz magával. Norvégiából a Nordic Blue énekegyüttes mutatkozik be városunkban. A kétrészes
koncert jó szórakozást ígér a jazz, a
könnyed melódiák és feldolgozások
kedvelőinek. Jegyek elővételben 500
Ft-ért kaphatók a Laffert kávézóban,
és megrendelhetők a kúria weboldalán. A koncertre a „Vasárnapi muzsika” bérletek érvényesek.

Október 16-án a
Nádor Lakóparkért
Egyesület szervezésében „Állati jó nap”,
címmel családi délutánt rendezünk. A
programban kézműves foglalkozás, természetfotó kiállítás,
állatbemutató ismeretterjesztő előadással, Xantus Barbara
szakkörének színházi
bemutatója várja az
érdeklődő kicsiket és
nagyokat egyaránt.
A vállalkozó kedvűek
számára fotópályázatot is hirdetett a
Nádor Lakóparkért
Egyesület. Mindenkit
szeretettel várunk!
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Október 26-án folytatjuk Bizják
Dóra, Zentai Károly és a Magyar
Virtuózok bérletes sorozatát. Ezen a
vasárnap délutánon kvartettre írott
zeneművek hangzanak el. És hogy
a koncert élménye teljesebb legyen,
most is meglepetés ajándékkal várjuk a kedves közönséget.

Testület
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A Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. szeptember 29-én, megtartotta a négy éves ciklus utolsó ülését

A napirendi pontok tárgyalása előtt a
Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nyugalmazott biológia-földrajz szakos tanárát, Gergely Józsefné
Tóth Sára néninek Aranydiplomát
nyújtott át a Képviselő-testület nevében
Hajdu Zsolt bizottsági elnök.
Ezt követően Dr. Szalay László polgármester és Hajdú Zsolt, az Oktatási-,
Művelődési és Sport Bizottság elnöke
oklevelet adott át a diákösztöndíj-pályázat nyerteseinek.
A napirendi pontok tárgyalását a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) rendelet
végrehajtásáról szóló beszámoló első
féléves időszakra vonatkozóan.
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) rendelet
módosítása
3. A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában működő ECDL
központ fejlesztése.
4. Botond utca, Kócsag utca csapadékvíz-elvezetés – A-3-7 belvízcsatorna
iparterületi részének átépítése.
5. Beszámoló a Területi Gondozási
Központ 2013. évben végzett munkájáról.
6. Iskola-egészségügyi körzetek kialakítása.
7. A közterületek elnevezésének szabá-

lyairól és a házszámozás rendjéről. szóló helyi rendelet megalkotása
8. Beépítési kötelezettséggel kapcsolatos kérelmek.
9. Kossuth L. u. 11. sz. alatti lakásra
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása.
10. Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság éves beszámolója.
11. Pénzügyi Bizottság beszámolója a
2014. augusztus 31-ig végzett munkájáról.
12. Szociális és Egészségügyi Bizottság
beszámolója a 2014. I. félévében felhasznált szociális célú támogatásokról.
13. Városfejlesztési, Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság 2014. I.
féléves beszámolója.
14. Dr. Szalay László polgármester
2014. évi jutalmazása.
Beszámoló a két ülés között történtekről:
1.2014. szeptember 1-jétől 4-éig a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés
keretében vizsgálta az Önkormányzat
által 2013. évben a központi költségvetésből származó Óvodapedagógusok és
az óvodapedagógusok nevelő munkáját
közvetlenül segítők bértámogatása és az
óvodaműködtetési támogatás jogcímen
igényelt támogatások elszámolását. A
helyszíni ellenőrzéssel érintett intézmények a Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda és a Dunaharaszti Mese Óvoda. Az
ellenőrzésről jegyzőkönyv készült, mely

szerint a támogatásban és a felhasználásban eltéréseket nem tapasztaltak.
2. Az útépítések III. befejező üteme
kivitelezésre került, melynek eredményeként a Gyóni Géza u., Dankó P.
u., Bartók Béla u., Bem u., Apponyi
Albert u., Csokonai u., Babits u., Las
Torres u. szilárd útburkolattal lett ellátva, illetve az utcák menti csapadékvíz elvezető rendszer kiépült.
3. A városi ingyenes lakossági lomtalanítás 2014. szeptember 13. és szeptember 26. közötti időszakban lezajlott.
A közszolgáltató tekintettel a nagy
mennyiségben kihelyezett hulladékra
néhány utcában a meghirdetett napot
követő egy héten belül tudta csak maradéktalanul a hulladékot elszállítani.
4. Parlagfű és egyéb gyomok elleni védekezés érdekében a Hivatal az ingatlantulajdonosokat felszólításokkal ösztönözte a területek kaszálására, ezen
felül közérdekű védekezésre került sor
többek között az Iparos, a Nádor, a Zágoni, a Pitypang, az Egry József és a
Munkácsy utcákban.
5. A park és egyéb közterületi fenntartási feladatok folyamatosan zajlottak,
az esős időjárás a munkavégzést több
alkalommal hátráltatta. A közintézmények zöldterületeinek karbantartását
a közmunkaprogram keretében foglalkoztatott közmunkások nagyban segítették.
6. Szeptember 1-ei dátummal birtokba
adtuk az iskolák számára a Rákóczi
utca 1-3. és az Eötvös utca 52. szám
alatti ingatlanokon épült moduláris
építési rendszerű könnyűszerkezetes
tantermeket. Többlet költségvetési fedezet biztosításával, a bővítmények
környezetében elvégeztettük a terep-
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rendezési munkákat, csapadékvíz-elvezetéssel együtt a térburkolásokat, közel
1000 m2-en gyepszőnyeget telepítettünk és füvesítettünk, valamint talajtakaró növényzetet és tujákat ültettünk.
7. Szeptember 1-i dátummal birtokba
adtuk a Dunaharaszti Hétszínvirág
Óvoda számára a Dunaharaszti Szivárvány Óvoda tagintézményt és ennek
keretén belül a Dunaharaszti Területi
Gondozási Központhoz tartozó 500
adagos főzőkonyhát.
8. A Kőrösi iskolában az új tantermi
rész kialakításával egyidejűleg bővítésre, átalakításra került a meglévő épület
étkező helyisége. Így már a gyermekek
kétszer akkora helyen tudják az ebédjüket elfogyasztani.
9. A nyári szünidő alatt elkészült a Városi Bölcsőde elektromos rendszerének
a teljes felújítása a hozzá kapcsolódó
belső festési munkálatokkal együtt. Az
épület külső állagmegóvására is gondot
fordítottunk, melynek keretében a külső csapadékvíz-elvezető rendszer részleges cseréjére és csapadékvíz szikkasztó
kiépítésére került sor. A balesetveszélyes állapotú kémények is felújításra
kerültek.
10. Az intézményi, illetve a közterületi játszótereket is folyamatosan karbantartjuk. Idén több helyen cserélve
lettek az ütéscsillapító lapburkolatok,
frissítésre került a homok. A kezdő gördeszka pálya faburkolatának cseréje is
megtörtént.
11. A Csokonai utcában az egy oldalon kiépített szilárd burkolatú járda is
elkészült.
12. A Dózsa György úti nagy átmérőjű

csatorna rekonstrukciója elkezdődött.
13. Elkészült a Könyvtárral szemben
a zebrához vezető akadálymentesített
járda és zebrakapcsolat.
14. A Dózsa György úton és a Némedi
úton a gyalogátkelőhelyek piros alapon
kiemelt jelzéssel átfestésre kerültek.
15. A csapadék biztonságos elvezetése
érdekében egy azonnali csoport állt fel
10 szakmunkással, 4 géppel és 2 szivattyúval. A Levendula utcában és a
Pipacs utcában kellett védekezni a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz ellen.
16. A 2014. évi költségvetéssel kapcsolatos bérkompenzáció és ágazati pótlék
beérkezett összege valamint a minimális bérmaradvány lehetővé teszi, hogy
a város összes közalkalmazottja és köztisztviselője (összesen 290 fő) az eredményes munkájáért jutalomban részesülhessen.
1-2. napirendi pont:
A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014. (II. 28.) rendelet végrehajtásáról szóló beszámolót első féléves
időszakra vonatkozóan és a rendelet
módosítását.
3. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
működő ECDL képzés keretében, az
oktatási terembe 20 db informatikai
eszköz beszerzését hagyta jóvá bruttó
2.300.000,- Ft összegben az általános
tartalék keret terhére.
4. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállalt
arra, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletében a vízelvezetési feladatoknál a
Botond utca - Kócsag utca vízelvezetési
problémáját megoldandó, a Határ úti
vízelvezető rendszeren történő átépítések (az A-3-7 belvízcsatorna iparterületi szakaszán 4 db DN 80 cm út alatti
áteresz elbontása-újraépítése, 750 m
hosszban mederrekonstrukció, mederszélesítés, a szükséges helyen burkolás)
19.500.000,- Ft költségét szerepeltetni
fogja.
5. Dunaharaszti Önkormányzat Képvi-

selő-testülete elfogadta a Dunaharaszti
Területi Gondozási Központ 2013. évi
munkájáról szóló beszámolóját.
6. Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás biztosítása céljából az
iskolaorvosi körzeteket az alábbiak szerint határozta meg:
7. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX.
tv. (Mötv.) 13. § (1) 3. pontja alapján a helyi önkormányzatok feladatai
közé tartozik a közterületek elnevezése,
amely a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
A közterületek elnevezésének rendjét
a települési önkormányzat rendeletben
állapítja meg, ezért Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a közterületek elnevezésének
szabályairól és a házszámozás rendjéről
szóló helyi rendeletét.
8. A Képviselő-testület hozzájárult elidegenítési tilalom törléséhez a 6434
hrsz. és 6487 hrsz. ingatlanok tekintetében.
9. A Dunaharaszti, Kossuth L. u. 11.
szám alatti ingatlanon hat lakás található, melyből egy 26 m2 komfort nélküli lakás önkormányzati tulajdonban
van. Egy lakást értékesítenek ezért az
Önkormányzatot elővásárlási jog illeti
meg
Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlanra vonatkozóan
elővásárlási jogával nem kívánt élni.
10-11-12-13 napirendi pontok tárgyalása során a Képviselő-testület elfogadta
a bizottsági beszámolókat.
14. Dr. Szalay László polgármestert
négy és fél havi jutalomban részesítette
a Képviselő-testület.

Tábori hírek
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A művelődés háza és a Könyvtár
A táncházba való jelentkezéshez nem
szükséges előzetes tánctudás. Szeretettel várunk, ha szívesen táncolnál
régi sváb táncokat - polkát, keringőt
- egy most alakuló dinamikus közösségben. Kövess minket: facebook.
com/DunaharasztiSvabTanchaz

A József Attila Művelődési Ház és
a Dunaharaszti Művészetbarátok
Köre szeretettel várja a rajzolni szerető gyerekeket, fiatalokat most
induló festőstúdiójába.
A képzéshez az eszközöket
térítésmentesen biztosítjuk.
A képzés díjtalan.

Előzetes a József Attila
Művelődési Ház
programjaiból
2014. november 7. 18 óra
A „Négy Évszak” koncertsorozat
következő előadása az I Briconcello együttes közreműködésével
EURÓPA DALAI ÉS TÁNCAI a romantikától a modern kori zenéig - címmel kerül bemutatásra.
2014. november 8. 16 óra
A Hókirálynő Meseszínpad premier előadása Dunaharasztin elsőként kerül bemutatásra. A VARÁZSLÁDA TITKA című zenés
mesejáték ovisoknak, kisiskolásoknak szóló lenyűgöző színdarab.
2014. november 10. 18 óra
Ünnepélyes megnyitóval ismételten megrendezésre kerül a Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző
Egyesület, a Dunaharaszti Helytörténeti Emléktár és a József Attila Művelődési Ház közös szervezésű időszaki HADTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÁSA, melyet az érdeklődők egy héten át látogathatnak.

Kedves Harasztiak!
A József Attila Művelődési Ház
aktuális programjait megtekinthetik
a www.dhmuvhaz.hu
weboldalunkon, ahol hírlevelünkre
is feliratkozhat!
Kövessen és lájkoljon minket
Facebook oldalunkon is:
facebook.com/dhmuvhaz.hu

Dunaharaszti - 2014. szeptember 9

Őszi Könyvtári Napok

A hónap művésze:

Az országos könyvtári program keretében a Dunaharaszti
Városi Könyvtár az alábbi programokkal várja az érdeklődő
gyerekeket, felnőtteket.

Garamszeginé Gál Györgyi

2014. október 9. 10 óra Dühöngő – Kisgyermekek beszoktatása a könyvtárba. Gondos Brigi mesetára.		
2014. október 9. 16 óra Játékdélután – Kézműves gyerekeknek a természetvédelem és az ökológia jegyében.
2014. október 13. 10 órától Könyvtár szülinap! - „Megbocsátás napja” késő kölcsönzők késedelmi díjának elengedése. - Ingyenes internethasználat az első fél órában.
- Meglepetés ajándékok a könyvtárba jövő kölcsönzőknek és
az újonnan beiratkozóknak.
2014. október 16. 18 óra Élő emlékezet, múltunk feltárása – Frühwirth Mihály vecsési német nemzetiségi helytörténeti kutató előadása a svábság megpróbáltatásairól.
2014. október 30. 10 óra Az Aranyszamár Bábszínház
Volt egyszer egy… című bábjátéka óvodásoknak.
A Dunaharaszti Városi Könyvtár szeretettel várja Önöket
folyamatosan bővülő zenei-, film- és könyvújdonságainak
gyűjteményével és ingyenesen látogatható gyermek- és felnőtt ismeretterjesztő programjaival!
Tájékozódjanak a www.dhbiblio.hu weboldalunkon,
ahol hírlevelünkre is feliratkozhatnak!
Kövessenek és lájkoljanak minket Facebook oldalunkon is: facebook.com/dhbiblio

Beregszászon, Kárpátalján születtem 37 évvel ezelőtt. 15 évesen felvettek az Ungvári Zeneművészeti Főiskolára, de 2 év után úgy döntöttem mást
akarok, és egy óriási lépéssel mindent és mindenkit
hátrahagyva Magyarországon találtam meg az én
utamat.
Két kislányom közül a kisebbikről 5 éves korában
kiderült, hogy autista. Megtörtem, és lemondtam
az öröm minden formájáról, kevésnek éreztem magam ahhoz, hogy ezt meg tudjam érteni, el tudjam
fogadni és feldolgozni. Életem legnehezebb időszaka kezdődött. Nem sokkal ezután meghalt édesapám, temetéséről hazafelé tartva autóbalesetet
szenvedtünk a férjemmel. Ez volt a fordulópont az
életemben. Ekkor megértettem, hogy Isten nélkül
nem megy.
Ha minden összeomlik és már azt hisszük nincs tovább, akkor is fel kell állni és továbblépni, mert
az életet nem leélni, hanem megélni kell. Életem
utóbbi pár évében senkitől sem kaptam segítséget,
sem válaszokat. Ekkor jött a festészet, ami ráébresztett arra, hogy mindig van tovább. Amit nem
tudtam szavakba önteni, megtettem ecsetvonásaimmal. Fontos, hogy el tudjuk engedni a rosszat,
a múltat és mindent, ami fogva tart, azért, hogy
helyet adhassunk az újnak, a jónak.
Tagja vagyok Dunaharaszti Művészetbarátok Körének, ahol társakra és melegszívű emberekre találtam.
Több helyen állíthatták már ki képeim. De a legbüszkébb az idei évre lehetek, mert az Aranytíz
Kultúrházban megrendezésre került, „Mozdulj!”
Közhasznú Egyesület által rendezett, a Hétköznapok csodái című képzőművészeti pályázaton felnőtt
kategóriában a Határvonal című festményemmel
első helyezést értem el.
Vászonra – olajjal, ez az én fegyverem. E technikával készült képeimet most egy hónapig a Városi
Könyvtár Mini Galériájában mutatom be a harasztiaknak, ahova szeretetettel várom Önöket!
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Mátrix Harasztin
A Szilágyi család 6 évvel ezelőtt látogatott el Dunaharasztiba, azzal a céllal,
hogy új helyet keressenek lovuknak, így
kerültek kapcsolatba a Mustang Lovardával. Lovak iránti vonzódásuk azonban
nem új keletű, egészen a gyerekkorukig
nyúlik vissza.
Szilágyi Sándort kérdezem, honnan ez
az erős kötődés a lovakhoz?
Szilágyi Sándor: Én Békéscsabán
nőttem fel, ahol saját lovaink voltak.
Mind a mai napig szívesen emlékszem
vissza kedves lovamra, Gyémántra,
akivel minden nap kilovagoltam a határba. Telente születtek kiscsikók, de
akadt sokféle háziállat is udvarunkban.
Feleségem, Szilágyi Anikó is Békés megyében nőtt fel, Vésztőn. Ő is rengeteg
időt töltött szomszédjuk lovaival, amikor csak tehette, a közelükben volt.
Szilágyi Anikó: Aztán ahogy teltek
az évek, tanulás, diploma, házasság,
munka, gyerekek, a lovakkal, lovaglással kapcsolatos dolgok háttérbe
kerültek. Az irántuk érzett rajongás
azonban nem szűnt meg. Ennek köszönhető, hogy egy napon férjem megajándékozott egy gyönyörű lóval: Mátrixal Ő azóta is a család kedvence. Ez
volt az a pillanat, ami megváltoztatta
az életünket, ezt követően kezdtem én
is lovagolni.
Miért költöztek éppen Harasztira?
Sándor: 2011-ben lehetőségünk adódott arra, hogy társtulajdonosai legyünk a Mustang Lovardának. Mára
már megújulva, a teljes lovarda vezetését mi, a Szilágyi család látjuk el. A mai
kor gyermeke nagyon szerencsés, ha
olyan közegben nő fel, ahol a természet közelsége, az állatok szeretete,
a vidék csendje, a hagyományőrzés
menedéket nyújt a rohanó hétköznapok elől. A családunk 17 évet élt
Budapesten, de mindig is visszavágyott a vidéki élethez, Dunaharasztin megtaláltuk, amit kerestünk.

Mit nyújt a Mustang az
idelátogató gyerekeknek és
felnőtteknek?
Anikó: A lovarda rekreációs helyszín, testi, lelki és
szellemi kikapcsolódásra
tökéletesen alkalmas. Ráadásul olyan területen helyezkedik el, ami természeti
kincsekben gazdag, hiszen a Duna-Tisza Csatorna és a ráckevei Duna-ág
élővilága bővelkedik látnivalókban. A
Mustang Lovarda az egész család számára kínál programokat, a fogatozástól a vízi sportokon át az íjászkodásig.
A lovak szerelmeseinek egyéni vagy
csoportos oktatás keretében szakképzett oktatók segítenek elsajátítani a
lovaglást. Óvodás és kisiskolás csoportok szakköreik rendszeres látogatói.
A folyamatos fejlődés érdekében házi
ügyességi versenyek kerülnek megrendezésre, a haladók pedig díjugrató versenyeken is indulhatnak.
A legtöbb gyerek ma már csak a TV-ből
könyvekből vagy az állatkertből ismeri a
lovakat. Önöknél pedig szó szerint testközelből.
Sándor: Ez általában így van. Nálunk, a nyári táboroztatás során, a
lovakat, a lóápolást, szerszámozást ismertetjük meg a gyerekekkel. A programok nagyon változatosak: fogatozás,
hajókázás, kajakozás, kézműveskedés,
vetélkedők, sport és ügyességi játékok,
arcfestés, íjászkodás, filmvetítés, kincskeresés, túrázás és természetesen a lovaglás sem maradhat el!
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Anikó: A kézműveskedésnek alkotó
műhely, egy igazi jurta sátor ad otthont. A gyerekfelügyelet szakképzett
óvó nők, tanító nők segítségével történik. Szeptembertől indulnak szakkörök, ahol a gyerekek igazi kis póni-klubos lovasokká válnak. Mivel ebben a
sportban is a lányoké a főszerep, nagy
feladat a jövőre nézve a fiúk bevonása
a lovaglásba.
Milyen terveik, milyen további céljaik
vannak?
Sándor: Terveink között szerepel egy
ifi csapat szervezése. A Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetsége versenyeinek szeretnénk helyet biztosítani.
Terveink közt szerepel a lovas hagyományok felelevenítése is, kicsiknek és
nagyoknak. A lovasok korhatártól függetlenül hozzáértő oktatók segítségével
tanulják majd meg a lovaglás alapjait. Magyar történelmi események felidézésével kapcsolatos programokat is
tervezünk. A Mustang Lovarda célja,
hogy kis és nagy vendégeinek egyaránt
biztosítsa a tökéletes testi, lelki és szellemi kikapcsolódást, itt a Paradicsom
– szigeten, a ló, az ember, a gyönyörű
környezet és a Duna találkozásánál.
A szerk.
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Álomséta a régi Kis-Dunán
Állok a haraszti sziget csúcsán a teniszpályák mellett, arcomat kellemesen hűsíti az őszi szél. A vénasszonyok nyara
már véget ért, de sétára, sportra még
alkalmas a vasárnap délután. Mögöttem
fiatalok teniszeznek. Egy labda magasan
száll, majd nagy csobbanással landol a
vízben. A pálya felől egy elegáns, fehér
teniszöltönyös fiatalember fut a part felé,
mit sem törődve a hideg vízzel, belegázol a folyóba, néhány lépés után eléri a
labdát, majd kicsit színpadias lovagiassággal, de láthatóan őszinte hódolattal
nyújtja át kedvesének. Olyan fiatalok,
alig ismerem meg őket. A fiatalúr Losonci Miklós, s akinek udvarol a kedvese,
Lilla…
Továbbsétálok, átmegyek a kis fahídon,
és a HÉV-töltés mellett folytatom az
utat. Szemben, a Fő útról levezető lépcsőn dr. Las Torres Béla ereszkedik le
friss, ruganyos lépésekkel. A Las Torres
család alapította meg a Haraszti Úszó
Egyletet, a strandot és a teniszpályákat.
A lépcsőn lesiető fiatalember unokaöccse
egy másik, a „nagy”, olimpiai ezüstérmes Las Torres Bélának, Magyarország
örökös úszóbajnokának, aki 1917-ben
halt hősi halált. A vidáman lépcsőző
fiatalember nem is sejti, hogy hamarosan követi rokona példáját, és 1945-ben,
a háború utolsó napjaiban, huszonhét
évesen ő is feliratkozik a haraszti hősök
listájára.
Utamat folytatva a Szépítészeti Egylet
strandfürdője mellett lépkedek el. A
deszkakabinok előtt népes csoport áll,
tanácskoznak. Vezetőjük egy szakállas,
tekintélyes külsejű, komoly ember, láthatóan nagy tisztelet övezi. Ő Bartal
Antal klasszika-filológus, az Akadémia
tagja, az első haraszti faluszépítő egyesület alapítója. Elmerülve folytat diskurzust fiatalabb kollégájával, Helméczy
Mátyással. Megható kép, haraszti szépítészek munka közben.
Néhány lépéssel odébb, a lóúsztatónál
pedig már tél van. Hó lepi el a partot, a
Duna befagyott. Szorgos emberek vágják a kövérre hízott jeget. Az egyik irá-

nyító Rötzer József, a
szállítást pedig Zwick
Andor vezeti. Egymásnak háttal állnak.
Már több mint tíz
éve nem beszélnek
egymással, de egyik
sem hajlandó a másik nélkül jeget vágni.
Bármelyikük is hiányzik, nincs jégvágás, és
akkor jaj a kocsmárosoknak és a henteseknek, mert üresen
marad a jégverem. De ilyen még nem
fordult elő, mindig ott vannak, egymásnak háttal, és szótlanul vágják, gyűjtik
a jeget.
Alig hagyom el a lék mellett dolgozókat,
máris odaérek a nagyobbik fahídhoz,
mely a szigetre vezet. Itt vívta hősies indián csatáját a gyermek Baktay Ervin,
amikor rendszeres nyarait töltötte nagyszüleinél, a Gottesmann-házban, a Fő
úton. A csata a hídért folyt, a parton a
múlt század fordulójának úri népei kantáros, vagy kezes-lábas fürdődresszben,
hosszú fürdőszoknyában, széles karimájú szalmakalapban, nagy tapssal jutalmazták a látványos produkciót.
Most fel kell kapaszkodnom vasúti töltésére, mert alul a Duna úgy bújik át
a kanyarodó HÉV-sínek alatt, hogy a
híd pillérjei mellett nem hagy helyet
gyalogosnak. A vízen tempós csapásokkal evezősök húznak el mellettem,
elsuhannak a Pepi-strand fürdőzői előtt.
A strandfeljáró mellett az utcára épült,
sokablakos ház bejárati lépcsőjén hosszú
szárú klottnadrágban áll az apró termetű Pepi, idáig hallatszik, amint aprókat
köhög, pedig nem is beteg. Rossz szokása ez neki. Ahogy elmegyek mellette,
eszembe jut, milyen sokat álltam itt sorban Szekeres Éva néni gázcsere telepén,
várva a gázszállítást. Érdekes, hol volt
akkor már a Pepi bácsi, és mégis…
A Fő úton folytatom az utamat, elhaladok a régi templom előtt. A kertben
Nepomuki Szent János szobra felett még
áll a csúcsos süvegű, boltíves építmény.

A plébániakerttel szemben a másik oldalon újabb ismerőst látok: Zwick papa
mesél unokájának a Tirolból érkezett
hajóács családról és az utolsó vízimolnárról. A Laffertek régi, kissé romos kúriája előtt állnak, a papa széles mozdulatokkal magyaráz. Lent a Dunán takaros
hajómalom ring a vízen, lapátjai lassan
forognak. Munkától hangos a fedélzet.
Az unoka, Zentai József hosszú lábaival
szinte átlépi a Fő utat, mellettem terem.
Lehív a malomba, hogy ott egy kávé
mellett mesélje el, amit hallott, hogyan
kapta a Laffert-ház a Granárium nevet.
Lépkedünk a meg-meghajló pallókon, s
érzem, hogy a malom felől friss, csalogató kávéillat száll felém.
– Ébresztő, kész a kávé, mennünk kell!
– hallom távolról a feleségem hangját.
Résnyire nyitom a szemem, a redőny
lécei között fény áramlik a szobába. Az
utcán hangos szusszanással és zörgéssel
indul tovább a kukásautó.
Hát csak álmodtam az egészet? Sajnos
igen, hiszen teljesen összekeveredtek az
évek és az évszakok. Mégis, milyen jó
kaland volt találkozni ismert és személyesen sosem látott régi barátokkal, haraszti lokálpatriótákkal, azokkal, akik itt
éltek előttünk, alkottak, nyomot, példát
hagytak maguk után! S a Granárium
miért lett Granárium? Azt majd egy
másik alkalommal.
Ejnye, na! Csak az a Kis-Duna, az nem
hagy nyugodni ébren sem! Olyan nagyon
szépnek láttam, s azóta is úgy hiányzik!
Önöknek nem?
Gáll Sándor
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Egészségünkre!
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Állítsuk meg a gyermekelhízást!
Magyarországon minden negyedik
7-14 év közötti gyermek elhízott vagy
túlsúlyos , Európában pedig minden
harmadik 11 éves gyermeknek kell
ezzel a problémakörrel szembenéznie.
A szakemberek szerint a mielőbbi helyes életmód kialakításával kell tenni
a jelenség ellen, amelynek része a kiegyensúlyozott táplálkozás és a mozgás.

Veszélyek

A gyermekkori elhízás nem csupán itthon, hanem világszerte fenyegető probléma, amelynek hátterében az ülő életmód
és a csökkent fizikai aktivitás áll elsősorban. Emellett természetesen az is számít, hogy milyen étrend szerint étkezik
a gyermek, és a genetika is belejátszik az
elhízás kialakulásába. Az elhízás pedig a
későbbiekben felnőttként is hatással lehet
ránk, sőt, szakemberek kimutatták, hogy
a szív- és érrendszeri betegség előfutáraként tekinthetünk rá, amely köztudottan
az itthon felnőtt lakosság halálozási okai
között vezető helyet foglal el. „De nem
csupán a felnőttkori betegségek megelőzésére kell gondolnunk, amikor az elhízás
ellen vesszük fel a küzdelmet, hanem a
gyermekkori veszélyfaktorokra is, hiszen
a normálisnál magasabb súllyal rendelkező fiúk és lányok bizony hajlamosabbak a különféle intoleranciákra (pl. glükóz, inzulin), magas vérnyomásra illetve
a 2-es típusú cukorbetegségre” – figyelmeztet Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

A betegségek mellett pedig gondolni kell
a szociális és érzelmi következményekre:
a túlsúlyos fiatalokat könnyebben kiközösítik, gyakori náluk az önértékelési és
testképzavar.

Mit tehetünk?

Mint minden egészségügyi és életmódprobléma esetén, itt is a legfontosabb
a megelőzés. Állítsuk össze gondosan a
családi programot, hiszen a felnőtteknek sem árt egy könnyű esti séta, amikor még a nap történéseit is meg lehet
beszélni. Válasszunk közös sportot, és
játékos módon vezessük be a gyermeket
a kiegyensúlyozott táplálkozás világába.
A családi asztalra kerüljön friss zöldség,
gyümölcs, értékes fehérjeforrás és teljes
kiőrlésű gabona.
Ha pedig már megtörtént a baj és a
gyermek testtömeg-indexe magasabb a
kelleténél, akkor azonnali életmód-változtatásra van szükség. Ne gondoljuk,
hogy egyedül vagyunk a problémával,
érdemes kikérni a háziorvos mellett az
óvónő vagy a pedagógus véleményét,
illetve dietetikushoz, táplálkozástudományi szakemberhez fordulni, hogy
a személyes nehézségeinkre személyes
életmód programot kaphassunk! „Ne feledjük: a gyermek azt tekinti követendőnek, amit otthon lát, így a saját egészségünk érdekében is válasszuk mi is a
kiegyensúlyozott életmódot, gyermekünkkel együtt étkezzünk egészségesen,
mozogjunk rendszeresen!” – javasolja a
szakember.

5 tipp

a MDOSZ-től a helyes életmódért

1. Ne hagyjunk ki egyetlen étkezést

sem a napi ötször ajánlottból! Lehetőség szerint teremtsünk rá alkalmat,
hogy a gyermek családi körben ehesse meg a tápláló reggelit és a könnyű
vacsorát.
Tervezzük meg a hétköznapok
menüjét! Ha a munkából hazafelé sietve, kapkodva kell gyorsan a család
elé tenni a kiegyensúlyozott étrendnek megfelelő vacsorát, akkor bizony
hajlamosak vagyunk gyors és hizlaló megoldással előrukkolni. Ehelyett
hétvégén üljön össze a családi kupaktanács és tervezzük meg közösen
az étkezéseket. A gyermek feladata
pedig az legyen: ellenőrizze, minden
étkezésnél jutott-e friss zöldség, gyümölcs a fogásba.
Ne feledkezzünk meg a folyadékról, gondoskodjunk annak folyamatos beviteléről. A gyermek tízóraija mellé készítsünk be ásványvizet.
Naponta szakítsunk közös időt
a mozgásra. Hétköznap esténként
tegyünk egy 20 perces sétát családi
körben, hétvégén menjünk kirándulni, kalandparkba!
A nassolás is lehet egészséges,
hiszen pl. nyers sárgarépát is lehet
rágcsálni! Nem szabad tiltani az
édességeket, de a gyermekkel meg
kell beszélni, hogy csak mértékkel illeszthető be a a mindennapokba.

2.

3.
4.

5.

Tisztelt Dunaharasztiak!
Magyarország, a magyar emberek
egyik fő problémája a munkanélküliség, és ezt csak összefogással tudjuk
legyőzni. Sokat tesz ezért az állam,
az önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek is. Dunaharaszti Város Önkormányzata is kihasználja az
adódó lehetőségeket: bekapcsolódtunk az állami közmunkaprogramba,
a számunkra fenntartott keretet maximálisan kihasználjuk. Messze van
a ráckevei munkaügyi központ, ezért
évek óta működtetünk a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál
(Andrássy u. 14.) egy mini munkaközvetítőt, ahol összegyűjtjük a
cégek, vállalkozások ajánlatait, és
továbbítjuk az érdeklődőknek. Ezt
fogjuk a közeljövőben továbbfejleszteni, de többet is teszünk.
Az önkormányzat képviselő-testülete
nemrég fogadta el a város Helyi Esélyegyenlőségi Programját, aminek
hangsúlyos része a munkanélküliség
elleni küzdelem. Ennek érdekében új

felületeket helyezünk majd el a város honlapján (www.dunaharaszti.
hu), ahol minden, munkával, munkahellyel kapcsolatos információról igyekszünk majd tájékoztatni a
munkát keresőket és a munkaadókat
egyaránt. Külön odafigyelünk majd
a hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékkal élők, csökkent munkaképességűek érdekeire, helyzetére. A
családsegítő szolgálat is rendelkezésükre áll a továbbiakban is. Kérem
Önöket, ha előáll az a nem kívánt,
nehéz helyzet, hogy munka és így
jövedelem nélkül maradnak, vagy
csak egyszerűen váltani szeretnének,
keressenek minket bátran a jelzett
elérhetőségeken!
Dr. Szalay László polgármester

A napokban járt a Városházán a
Lindon Kft. nevű munkaközvetítő cég képviselője, hogy budapesti gyorséttermekbe keresnek
dolgozókat. Az info@lindon.hu
címen lehet velük kapcsolatba
lépni.
A Lindon Munkaerő-kölcsönző
Kft. új cég a piacon, de nem
előzmények nélküli. Alapítói a
munkaerő-kölcsönzés és a kapcsolódó szolgáltatások területén
nagy tapasztalatokat szerzett
szakemberek.
A szerk.

Munkahely
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Új tantermek az iskolákban

Befejeződtek a Kőrösi Csoma Sándor és
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
a moduláris építési technológiával készült
tanterem bővítések. A gyerekek és a pedagógusok 2014. szeptember 1-ével vehették birtokba az új tantermeket.
A moduláris, vagyis a nem hagyományos
építési rendszerű fejlesztésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, a kivitelezések
és a hatósági eljárások, szakmai szempontból is kihívást jelentettek a résztvevő
szakemberek számára.
A beruházások műszaki tartalmának
megfogalmazásánál az elsődleges szempont a szükséges tanterem bővítések
megvalósítása volt, annak érdekében,
hogy a Dunaharasztiban élő családok
iskolai hely igénye mindenképpen megoldódjon. Az építési technológia kiválasztása is kényszerhelyzet volt, hiszen
a fedezet biztosítása a fejlesztéshez már
2013. év elejétől nem a települési önkormányzatok feladata, de sajnos a fenntartóval való egyeztetések sem vezettek
eredményre az állami költségvetési forrás
igénybevételére.
A hagyományos építési technológia
időigénye, illetve az a tény, hogy a demográfiai adatok alapján kb. 10 éves
átfutású problémához kell az államnak
segítséget nyújtani, vezetett ahhoz a javaslathoz, hogy a beruházásoknál a kön�-

nyűszerkezetes moduláris építési technológiát alkalmazza a város.
A feladat tehát az volt, hogy a lehető
legkevesebb költségből, a lehető legrövidebb idő alatt, a meglévő épületekhez
illeszkedően, olyan műszakilag is megbízható megoldás szülessen, mely az oktatási intézményekre vonatkozó jogszabályi
környezetnek megfelelve biztosít iskolai
férőhelyeket.
A tervezésre és kivitelezésre együttesen
kiírt közbeszerzési pályázat győztese a
Lakort Kft. lett. A vállalkozási szerződés
2014. június 2.-án került aláírásra.
A Lakort Kft. csapata mintegy 25 év
felhalmozott tapasztalatával és referenciával rendelkezik a moduláris, térelemes
tervezés, gyártás és építés terén beleértve
iskolákat, irodákat, lakóházakat és más
közösségi létesítményeket Norvégiától,
Távol Keletig. Ezeket a tapasztalatokat
és az iskolatervezésre, építésre vonatkozó
hazai előírásokat ötvözve tettek ajánlatot
a két, összesen 180 tanulónak megfelelő
oktatási férőhelyet és körülményeket biztosító tágas, komfortos, klimatizált épület megvalósítására.
A bővítmények tervezése párhuzamosan
indult el a tantermek gyártócsarnokban
történő előregyártásával. A város a kivitelezések megkezdéséhez, 2014. július 22-én
kapta meg a jogerős építési engedélyt, így
a területek előkészítését és a közművek

kiépítését követően az épületek alapozási
munkái csak 2014. július utolsó hetében
kezdődhettek meg.
A nagyon szoros határidő összehangolt
munkát igényelt tervező, kivitelező, beruházó részéről egyaránt. Nagyon sok segítséget kapott a város, a használatba vételi
eljárásban részt vevő szakhatóságoktól és
a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Építésügyi Hivatalának munkatársaitól.
Köszönet illet mindenkit, aki hatáskörében eljárva, a szakterületének megfelelően mindent megtett annak érdekében,
hogy az összesen 536,9 nettó m2-nyi tanterem fejlesztés 90 naptári nap alatt megvalósulhatott Dunaharasztiban és 2014.
szeptember 1-ével, a jogerős használatbavételi engedély birtokában a tanítás el
tudott kezdődni mindkét intézményben.
A korszerű – szerkezeti, épületgépészeti,
elektromos - technológiákat magukba
foglaló bővítmények üzemeltetési szempontból is új feladat elé állították az
önkormányzatot, így a kivitelező és a
város a garanciális időszakban mindent
megtesz annak érdekében, hogy pedagógusok és gyerekek egyaránt használni és
élvezni tudják az épület komfort lehetőségeit, illetve az automatizált berendezések
működtetése a város számára is a lehető
legtakarékosabb legyen.
Barabás Emőke
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A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Rákóczi
utca 1. szám alatti területén az Önkormányzat a megnövekedett
iskoláskorú gyermek létszám miatt két új könnyűszerkezetes
tantermet épített.
Kissé tartottunk az épülettől, főleg a meleg napok miatt. Aggódásunk hamar elszállt, amikor megtudtuk, hogy a hűtés-fűtés
elektromosan megoldott.
Az új épület helyiségeiben önállóan szabályozható berendezések
kerültek elhelyezésre, ami komfortérzetünket emeli.
A régi járda ki lett egészítve szép térkő burkolattal. A hátsó és
az új épület közé tetőt kaptunk. A sportpálya bontásra került, a meglévő foci és kosárlabda pálya új aszfaltburkolatot kap.
Megtörtént a csapadékvíz elvezetése is. A régi sportpálya területén gyepszőnyeget telepítettek közel 600m2-en.
Jóleső érzés kinézni a hatalmas ablakokon a gyönyörűen lenyírt
zöld fűre.
Amikor lekerültek a gyepet elkerítő szalagok, a gyerekek cipőjüket, zoknijukat levéve szaladgáltak, bukfenceztek, hancúroztak
a fűben. Igazi vidám kacagással vették birtokukba a területet.
Köszönjük Barabás Emőkének a gondoskodó segítséget, Szabó
Lajosnak a termek berendezésében nyújtott segítséget.
Köszönjük az Önkormányzatnak a nebulók nevében ezt a csodálatos élményt.
Dr. Szalay László Polgármester úr a következőt ígérte: „ Azok a
tantermek mindenképp állni fognak.” Köszönjük!
Szabóné Kovács Éva
első osztályos tanítónő

Hosszú évek óta komoly gondot jelent egyre
növekvő tanulólétszámunk elhelyezése, iskolánk túlzsúfoltsága. Nagy megkönnyebbülést
hozott számunkra az idei tanévkezdéskor,
hogy a nyár folyamán működtetőnk, Dunaharaszti Város Önkormányzata 4 új termet
alakított ki az előkertünkben. Hatalmas kön�nyebbséget jelentett, hogy négy osztályunkat
ide tudtuk elhelyezni, így –bár még mindig
zsúfolt maradt az épületünk- kissé élhetőbbé
vált iskolánk.
Végre lehetővé vált az ebédlő teremösszenyitással történő bővítése, hiszen több mint
négyszáz diákunk ebédel a menzán. Nagyon
örülünk, hogy légkondicionált, modern, a
XXI. századi igényeknek mindenben megfelelő
új termeket kaptunk, ahol 122 kisdiákunk tölti iskolai mindennapjait. Szerencsére nagyon
szép mellékhelyiség és tágas előtér kialakítása
is megtörtént, így otthonosan érzik magukat
az ide járó elsősök és a harmadikosok. Mára
már a tanító nénik kicsinosították a termeket,
a folyosót, így csemetéink inger gazdag környezetben töltik itt az idejüket.
Bár eleinte nekünk, pedagógusoknak is voltak
aggályaink az új termeket illetően, mára már
megszoktuk azt és mi is szívesen dolgoznánk
hasonló körülmények között.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki segítette a bővítés megvalósulását.
Weinber Róbertné
a Dunaharaszti Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola igazgatója

Rajzolni tudni kell
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Kreativitás a hétköznapokban
Kreativitás közismerten a művészeti tevékenységekhez szükséges,
mint az ének, tánc, zene, festészet,
szobrászat, és a tervező foglalkozások.
A hétköznapokban úgy tűnik, erre
ritkán van szükségünk. Figyelmünket, energiánkat a munka,
az otthonteremtés, gyereknevelés,
kötelességek teljesítése, sokirányú
felelősség vállalása, és az eredményességre törekvés tölti ki.
A gyerekeknél is hasonló a helyzet. Tanulásban kiváló teljesítményt várunk el tőle, hiszen okos
a gyermekünk. Azt szeretnénk,
hogy mindent kipróbáljon. Ezért
sokféle szakkörre, különórára jár,
nyelvet tanul, zenél, sportol. A
délutánját szorosan betáblázzuk,
hogy a lehető legjobb gyerekkora
legyen. Ez a sokszínűség sokszor
kötelességszerű teherré válik a
számukra.
Felnőttek és gyerekek ugyanabban a mókuskerékben ülnek. Hogy
lehet ezt kibírni? A változás kulcsa a kreativitásunk felébresztése.
Örömben élni, élvezni az életet,
ITT ÉS MOST A JELENBEN
LENNI. Megtanulni, hogy bár-

mit csinál, azt értékeli, s abban
jól érzi magát. Azonban racionalitásunk most azonnal, előre akar
mindent tudni és irányítani a folyamatot, és elvárja a tökéletességet. Így nem látja meg annak a
szintnek, ahol éppen most tart, az
értékét. De nem a cél elérése adja
a boldogságot, hanem az úton járás maga.
Van egy módszer, a jobb agyféltekés rajzolás, mely megváltoztatja
a világhoz való viszonyulásunkat.
A kitartó, rendszeres, örömteli
gyakorlása segít meglátni a jót,
szépet önmagunkban és a világban körülöttünk. Megtanulunk
meglátni egy formát, és azt papírra vetni. A tökéletlenséget is megtanuljuk elfogadni. Kezdetben az
elkészített munkának legtöbbször
a hibáit látjuk meg, s így elégedetlenek vagyunk magunkkal. A
rajz tanfolyamon a „ jó-rossz” végletes értékelés helyett hasonlóságokat és különbségeket keresünk.
Melyikre fókuszálsz az életedben?
Melyik tesz boldoggá? Jó, ha mindig elégedetlen, dühös, rosszkedvű
vagy? Keresd meg azt, ami már
most tetszik, abban, amit csinálsz!

Gyakorolj, és közben örülj! Nem
az számít, amit csinálsz, hanem
ahogy viszonyulsz hozzá.
Fedezd fel újra a kreativitásodat!
Kicsi gyermekként még rácsodálkozol a világra, és mindennek
örülsz. Óvodás kortól kezdődően alakul a teljesítményközpontú
szemlélet: a hibák, tökéletlenségek, elégedetlenség, profizmusra
törekvés, muszáj hajtani magam,
csak akkor leszek elégedett, amikor elérem ezt, megcsinálom azt,
megtanulom, levizsgázom, teljesítek, jól, hibátlanul, és akkor elérjük a Kánaánt.
ITT ÉS MOST lásd meg a jót,
szépet és örülj neki!
Fogadják szeretettel ajánlott őszi
rajz tanfolyamaimat és gyakorló
szakköreimet, melyen felnőttek és
gyermekek egyaránt fejleszthetik
kreativitásukat, rajztudásukat, s
a teljes aggyal látást. Rajz közben
megtanulunk az ITT ÉS MOSTban lenni, így fejlesztjük látásmódunkat, világlátásunkat. A megfigyelő-, és koncentráció készség nő
a rajzgyakorlások által. A résztvevők önbizalma megalapozottan növekszik, s önismeretük gyarapszik.
Miközben egyre jobban sikerülnek
a rajzok, személyiségükben is fejlődés mutatkozik. A részvételnek
egyetlen előfeltétele az érdeklődés.
Semmilyen előzetes rajztudás nem
szükséges. Óvodás kortól felnőtt
korig, sőt egészen idős korig bárki megtanulhatja, természetesen a
maga ütemében haladva. Az öröm
és a fejlődés garantált.
Barabásné Czeiner Gabriel la
tanító, kineziológus
T: 06-30-911-8015
@: tuzopal@gmail.com
fb: Jobbagyféltekés Rajziskola
Tűzopál
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Psáder
Kft.
www.psader.hu

Budapest XXIII. Kerület, Tel.: 06-30/9503-021
Ócsai út 188 003 hrsz. M0 Soroksári kijárótól Alsónémedi felé 150 m

Mediterrán kőburkolatok
Fagyálló ültető edények
Kvarcitkövek
Sétánykő granulátum
Andezit burkolókövek
Kerti tó granulátum
Sziklakerti kövek
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Rákóczi hírek

Tanévnyitó

Az időjárás nem tisztelte szeptember elsejét. Ha nem is
dézsából öntötték, de esett az eső a tanévnyitó napján.
Iskolánk új elsősei, az alsó tagozatos gyerekek, s vendégeink a tornaterembe kényszerültek a szomorú időjárás
miatt.
A felsősök osztályfőnökeikkel a tantermeikben hallgatták
meg az igazgató úr köszöntését, tanévnyitó beszédét.
Évnyitó műsorunkat Simon Andrea tanító néni vezette,
osztálya kedves kis műsorral lepte meg kicsi elsőseinket,
az alsó tagozatos gyerekeket , s az ünnepség többi résztvevőjét.
Ezt követően Andi néni köszöntötte iskolánk újonnan
kinevezett igazgatóját, Czompa Gyulát, aki tanévnyitó
beszédében az időjárás dacára derűs mosollyal szólt az

elsősökhöz, beszélt a nyári szünet folyamán iskolánkban
történt változásokról, a tanév rendjéről, feladatainkról.
Bemutatta új kollégáinkat, fölsorolta az osztályfőnököket.
Kiemelte, olyan iskolát szeretne, ahol diák, szülő, pedagógus egyaránt jól érzi magát, s kérte a szülőket, bízzanak
szakmai tudásunkban, felkészültségünkben, s bátran kérjék segítségünket probléma esetén, legyenek partnereink
mindenben. A növekvő diáklétszám miatt egyre több tantermet, kellett bevonni az oktatásba, így, nálunk is, mint
több helyen, mobil konténertermek várták elsőseink egy
részét. A kedvezőtlen időjárás miatt sajnos elmaradt az
udvarra tervezett vidám, játékos elsősavatás is, ám leleményes tanító nénieink, Gyöngyi néni, Éva néni, és Anita
néni tantermeikben rögtönzött kedvcsináló, verses-dalos
programokkal szórakoztatták a megilletődött kicsiket.
Így bár véget ért a szünidő, eleredt az eső, mégis vidáman
és gördülékenyen kezdődött el a 2014/2015-ös tanév! Sok
sikert hozzá mindannyiónknak!
Humicskó Zsuzsanna

Jön a "suli stressz"?
Az iskolakezdés sok stresszel jár együtt.
Ezt a felnőttek egy része el sem tudja
képzelni. Pedig a gyermekeknek el kell
szakadniuk a családtól, a megszokott
környezettől, bele kell szokni az iskolapadba.
Vége a vakációnak, a nyaralásnak, a sok
felhőtlen játéknak. Fegyelmezetten kell
ülni és figyelni az órákon, megtanulni a
leckét. Korán kelni és lefeküdni.
A szülő a helyes táplálkozással segítheti-erősítheti a gyermek immunrendszerét. Főleg sok gyümölccsel, friss zöldséggel – hiszen a fejlődő korban különösen
sok vitaminra van szükségük.
Ne üres hassal induljon!
Ha 15 perccel korábban kel mindenki,
biztosan lesz idő együtt leülni az asztalhoz és pár falat finom reggelivel indulni. Ez lehet gyümölcsturmix, rostos
gyümölcslé, tejes vagy joghurtos müzli…
Mit csomagoljunk tízóraira-uzsonnára?
Édesség, cukrozott pékáru helyett, változatos, egészséges finomságokat. Ebben az életkorban az ízlés még viszonylag könnyen formálható, ezért érdemes

próbálkozni újabb alapanyagokkal. A
szokásos zsemle helyett például bevethetjük a tortillát, pitát, a magos-rozsos
kiflit, a fölvágott helyett, mellett tehetünk bele avokádó- vagy csicseriborsókrémet, túrókrémet különböző ízesítéssel.
Chipsek, csokik, cukrok helyett tegyünk
a gyerek uzsonnás dobozába hasábokra vágott sárgarépát, karalábét, szőlőt,
almát, csak csöpögtessük le egy kis citromlével, hogy ne barnuljon meg.
Az ilyen apróságok adagolására megfelelő néhány kis szilikon muffin forma,
ezeket el tudjuk helyezni az uzsonnás
dobozban a szendvicsek mellett és elférnek benne a darabolt zöldségek, gyümölcsök.
Folyadékpótlásnak vigyen magával
megfelelő mennyiségű folyadékot. Elsősorban ásványvizet gyümölcs-, illetve
zöldséglevet. A cukros üdítőket lehetőség szerint kerüljük.
A szülők így természetes módszerekkel
növelhetik a gyermekük ellenállóképességét. Érdemes figyelmet szentelni a feszültség levezetésére is.

Öleléssel kedveskedjünk, amikor érte
megyünk.
Amikor érte megyünk, ne édességgel
kedveskedjünk, hanem almával, répával és egy rövidke sétával, játszótéri
hancúrozással vagy egy közös bevásárlás lehetőségével. Ölelgessük egymást,
beszélgessünk a tanítóval és a szülőkkel. Ez a meghitt együttlét alkalmat ad
kicsinyünknek az élménybeszámolóra
(vagy panaszkodásra), sok ismeretszerzésre: kapcsolatteremtési és bevásárlási
szokásaink elsajátítására, nekünk pedig
szeretetteljes és türelmes odafigyelésre.
Hazaérve ne ültessük a gyermeket a
televízió elé, vonjuk be a vásárolt áruk
kipakolásába, a takarításba, a rendrakásba, a vacsorakészítés és a lefekvés
előkészületeibe. A kisgyermek számára
fontos az esti meghitt családi együttlét,
a vidám, közös étkezés, a vacsora. Ez
garantálja számára a nyugodt, pihentető alvást és a másnapi viszontagságok
elviselését.
Szabóné Kovács Éva
tanítónő
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T Á J É K O Z T A T Ó
Érd Katasztrófa Kirendeltség ügyfélfogadási
rendje 2014. szeptember 15-étől
az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-15.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9.00-12.00 és 13.00-15.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Az ügyfélfogadás a fenti időszakban a 2030
Érd, Fehérvári út 79/A. szám alatti Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltségen történik.
Egyben tájékoztatom, hogy a Törökbálint,
Raktárvárosi út 1.szám alatti (Depo-nál lévő)
laktanyában az ügyfélfogadás megszűnt.
A fenti időpontoktól eltérő időpontban csak
az ügyintézővel történt előzetes telefonos
(tel.: 06-23-524-570) egyeztetés alapján
van lehetőség ügyintézésre.

KATASZTRÓFA
VÉDELEM
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Új óvoda Harasztin

Átadták a Szivárvány Tagóvodát. Dunaharaszti egy újabb gyermekintézménnyel gazdagodott Egy évvel az első kapavágás után, határidőre elkészült Dunaharaszti új óvodája, amely
több szempontból is különleges. Például azért, mert a gyönyörű épület falait városunk
művészeinek megkapóan szép képei díszítik. Ajándékba adták. Köszönet érte. És köszönet
mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy ez az intézmény létrejöhetett.
Dr. Szalay László polgármester is ezt emelte ki avatóbeszédében. Az óvoda létrejötte tényleg széles körű összefogadás eredménye, hiszen 360 millió forintot saját erőből használt fel a
város, ehhez jött hozzá 200 millió forint állami és uniós támogatás. Fentieken túl, korszerű
pedagógiai és fejlesztő eszközök beszerzésére még 30 millió forintot fordított a város. A 180
férőhelyes oviba jelenleg 130 gyerek jár. A kivitelezést a Rekon Zrt. végezte el.
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Kilencen az ezer tó országában
Szépség
Ha Helsinkibe mész, három templomot
mindenképp meg kell látogatnod.
A Sziklatemplomot, az Evangélikus
Katedrálist és az Uszpenszkij Székesegyházat.
Ezek közül talán a legmeglepőbb szépséggel a Sziklatemplom vár. Itt az ember alázattal vett ki a hatalmas kőzetből egy darabot, tetőt emelt felé a nap
sugaraira emlékeztető gerendákból,
hogy szakrális teret alkosson – vagy talán inkább használja a természet szakralitását. Valódi isten-élményben lehet
részed, ha eltöltesz ebben a templomban néhány percet.
Helsinki belvárosa nyüzsög, mint más
nagy városok Európában. Elegancia és
színes, multikulturális lazaság keveredik benne. Az Esplanad, a város legelegánsabb bevásárló utcáján finom ízlésű
üzletek, kávézók, éttermek sorakoznak.
Alig néhány száz méterre az Esplanadtól, a kikötőnél találod meg a piacot.
Orosz szőrmeárusok, lazac, apróhal,
málna, áfonya, zöldborsó, eper, nyírfagyökérből és nyírfakéregből készült
bögrék, kosarak, tálak - kézművesek és
kofák kínálják portékájukat.
Ha teheted, a kikötőnél ülj hajóra, s
hajózz át az erődszigetre a Suomenlinnára, hogy az ember által emelt erőd
mellett lásd a Balti-tenger erejét fékező
sziklák hatalmát.
Ha Helsinkibe mész ki kell próbálnod,
milyen a várostól 20-30 km-re elterülő
tajga tavainak egyikében fürdeni, fejest
ugrani, nyírfák és fenyőfák ölelésében
gránit és bazalt tömbökön napozni.
Ha szerencséd van, autózás közben az
erdőket övező rozstáblák egyikében jávorszarvast, az fák között vörös mókust
is látsz. Csendben kell figyelned őket.
Közösség
Mi kilencen együtt voltunk Helsinkiben.
Öt gyermek, akik tavaly és idén konfirmáltak Dunaharasztiban, 12 és 16 év
közöttiek, s négy felnőtt. Egy harminc

éve tartó barátság gyümölcsét élvezhettük, Varsányi Ferenc, a dunaharaszti evangélikus gyülekezet lelkészének
jóvoltából. A helsinki Paavalinkirkko
(Szent Pál templom) lelkésze Jorma
Parviainen és gyülekezete vendégszeretete vett körbe bennünket egy héten át,
augusztus első hetében a furcsa, szokatlanul meleg finn kánikulában. Egy régi
emeletes tóparti faházban lakhattunk a
Helsinkit körülvevő gyönyörű erdők-tavak egyik legnépszerűbb, legszebb nyaraló övezetében. Reggel a vizet csodálva
kezdhettük a napot, s a késő esti hazatérés után hajnalig beszélgethettünk.
Együtt lenni egy hétig, közösen átélni
az utazás élményeit, izgalmát mindig
nagyszerű lehetőség arra, hogy egymást
is jobban megismerjük. Kamasz gyerekekkel hosszan beszélgetni: egy felnőtt
számára különös ajándék-, persze ez az
ajándék rendszerint gondosan be van
csomagolva, s óvatosan ki kell bontani…
Evangélikus ifjúsági táborban voltunk,
ahol az egyhetes együttélés felkínálta
a lehetőséget, hogy tisztábban lássuk
egymást, szorosabbra fűződjenek emberi kapcsolataink, beszélgessünk Isten
és az élet dolgairól.
Vendégszeretet
Éjfél után közel egy órakor szállt le a
gépünk a helsinki repülőtérre. Jorma,
a Paavalinkirkko lelkésze, s Annie, az
ifjúsági és gyermek csoportokat vezető fiatal lány köszöntött bennünket.
Elvezettek bennünket a szállásunkig,
s hamaroson két nagy szatyornyi étel-

lel megrakodva tértek vissza a tóparti
hajnalban. Telerakták élelemmel a hűtőszekrényt, számtalan Helsinki térképet, prospektust, ismertetőt raktak az
asztalra, megmutatták a szauna házat.
Úgy érkeztünk meg, minta a családunk
várt volna bennünket tiszta hálószobákkal, étellel, kedvességgel, figyelemmel, gondoskodással.
Útravaló
A finn táj, a kristálytiszta tavak, égbenyúló fenyőfák, rebbenő levelű nyírfák
csendes békéjébe a finn ember ritkán
avatkozik bele. A főváros tele van parkokkal, kisebb erdő részletekkel. A közeli szigetek bár lakottak és a turisták
által is gyakran látogatottak, épületei
mégis természetbe illő módon simulnak
a környezetbe. Nem akarnak feltűnést.
Talán mintha minden inkább együttműködni szeretne, s az együtt élők
– ember és természet- közötti gördülékeny viszony a fontos. Talán így jó
nekik évszázadok óta: együttműködni a
környezetükkel és egymással. Egyszerű,
tiszta tanítás ez.
Hazay Tímea
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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

KARITÁSZ Ruhaosztás és átvétel lesz
október 17-én és 24-én (pénteki napokon)
16.30-18 óráig a Fő út 73-ban, a karitász-boltban
(a Szent István Főplébánia mellett).
Az elvitt ruhaneműért szerény összeget elfogadunk.
Aki lelki segítséget vagy imát kér, lehetősége van jelezni
ezekben az időpontokban a helyszínen a karitász-önkénteseknek,
mert Isten szeretetét is szeretnénk közvetíteni.
Megpróbálunk segíteni.
Az érdeklődőket szeretettel várja a Szent Erzsébet Karitász
2014. június 16-án elhunyt
Péntek Zsigmond élt 83 évet

2014. augusztus hónapban
elhunyt dunaharaszti
lakosokneve és életkora:
Balajti

Józsefné élt 79 évet

Besenyei János élt 85 évet
Csák Árpádné élt 85 évet

LIGET GYÓGYSZERTÁR
2330 Dunaharaszti, Némedi út 69.
(a TESCO-ban)
06-24/510-265
Hétfő-Szombat: 9-20
Vasárnap: 8-13

Dede Gábor élt 76 évet

Mentők

Hegyes Zoltán élt 49 évet

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

Kovács József élt 45 évet

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

Demjén Ibolya Sára élt 63 évet
Énekes Tibor élt 64 évet

Horváth Antal élt 63 évet

2014. augusztusi
újszülöttek
Nagy Ádám Tamás
Kaltenecker Dóra Emma
Szászfai Málna Zora
Győrffy Léna
Kaltenecker Liza
Barta Liza Szofi
Király Zoé Réka
Horváth Dominik
Tánczos Dániel Ágoston
Berki András Dávid
Nagy Martin Alex

08.05
08.21
08.10
08.23
08.30
08.06
08.18
08.05
08.30
08.25
08.22

Kuti István János élt 58 évet
Pál Ernő Ferenc élt 71 évet
Sáska László élt 49 évet
Sós Lajosné élt 88 évet
Szabóné Tóth Edit élt 55 évet
Tofanyuk Margit élt 34 évet
Tóth Gyula élt 64 évet
Újvári Sándor élt 69 évet
Uszkay Ferenc Viktor élt 40 évet

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

Uzsák Alfréd Henrik élt 91 évet
Zwick András József élt 71 évet

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

Gyermekgyógyász szakorvos
Rendelési idő:
Hétfő
15-18 óráig
Kedd
8-11 óráig
Szerda
12-15 óráig
Csütörtök
15-18 óráig
Péntek
8-11 óráig
Egészséges csecsemő tanácsadás:
Hétfő
8-10 óráig
Csütörtök
8-10 óráig
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Emlékezés

Emlékezés Bánky Tamásra a Dunaharaszti Szent Cecilia Kórus karnagyára
“Olyan csönd van így nélküled, hogy
szinte hallani, amit utoljára akartál
mondani”
Ki merné megtörni ezt a hatalmas
csendet? Nehéz megtalálni azokat a
szavakat, amik kifejezik azt a mély fájdalmat, amit ilyenkor a családtagok,
barátok éreznek.
Nem az a fontos, hogy meddig élünk,
Hogy meddig lobog vérünk,
Hogy csókot meddig kérünk és adunk,
Hanem az, hogy volt egy napunk,
Amiért érdemes volt élni."
Azt gondolom, hogy Tamásnak kedvezett a sors és sok ilyen napot adott az
élet. Bánky Tamás gazdag életét, tevékenységének sokaságát lehetetlenség
pár mondatban összegezni, én is csak
néhány pillanatot emelek ki. Büszkén
emlegetted Tanári pályádnak sikereit,
a százfős gyermekkórust, akikkel értékes díjakat szereztél az éneklő ifjúság

hangversenyein. Sokszor mondtad a
gyerekeknek a Kodály idézetet: A zene
az életnek olyan szükséglete, mint a
levegő. Sokan csak akkor veszik észre,
ha már nagyon hiányzik. Emlékezetes
szép sikerekben volt részed a Fővárosi
Énekkar tagjaként. Tamás olyan ember
volt, akinek a belső kincsestára, lélekfénye, szellemének gazdagsága bőkezűen
sugárzott válogatás nélkül mindnyájunkra. Nyugdíjas éveidben is képes
voltál valami újat teremteni. A maroknyi Cecilia kórusból Dunaharasztiban
olyan kórust szerveztél, mely büszkén
állhatott a Bazilika a Mátyás templom
oltára elé. Nagy tisztelettel készültél a
próbákra. A kották, amiből vezényeltél, idegen számára hierogrifák gyűjteményét jelenthetik. Nyilak, karikák és
ki tudja még milyen jelek díszítették.
Apró részletekre bontva gyakoroltattad a nehezebb dallamokat. Szépen
fejlődött kórusunk a kezed alatt! Kevés
kórus mondhatja el magáról, hogy a
repertoárjában több mint, kétszáz darab van. Varga László zeneigazgató, a
váci székesegyház karnagya is felfigyelt
munkásságodra. Sok szép szereplésre
vezetted a kórust. A Liszt Ave Maris
Stella előadása volt az egyik legfontosabb zenei bravúr, majd a Cecilia
mise előadása koronázta be munkásságodat. A Dunaharaszti Szent István
templomban végzett szolgálatainkon
túl építetted a kóruskapcsolatokat is.

Rendszeresen szerepelünk együtt a
Szent Rita kórussal. A szigetszentmiklósi kórustalálkozók is emlékezetesek
voltak. Halásztelek, Nagybajom, Pécs,
Szekszárd, Szeged, Gyergyószentmiklós, Didró mind a munkásságod emlékét őrzi. Tamás bácsi olyan ember volt,
akinek a kapcsán azt mondhatjuk,
kétszer hal meg: először amikor a szív
megáll, másodszor amikor elfeledjük.
Mély tisztelettel, őszinte fájdalommal,
ám csöndes megnyugvással búcsúzom.
Tudom, hogy most már mindörökre velünk maradsz.
„Viszontlátásra, – mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek –
Bennem, legbelül valami remeg. Mert
nem tudom,
Sohasem tudhatom: Szoríthatom-e
még
Azt a kezet, amit elengedek.”
Most a néma főhajtás és a sóhajok ideje van.
Amiképp Márai Sándor írja: „Most
pontot teszek, s mint aki vesztett csatából maradt meg hírmondónak,
s elfújta mondókáját: emlékezni és hallgatni akarok.”
Zsigmond Károly Cecília kórus nevében
Az emlékezés más írásokból származó
idézeteket tartalmaz.

VÉLEMÉNY – Egy újságcikk margójára
Egy négy évvel ezelőtt megjelent újságcikkre szeretnék most
reagálni, melyet akkor Bokkonné Kreisz Magdolna írt meg
nagy lelkesen. Arról szólt az írás, hogy 5 fiatalember ös�szeadta a pénzét és megvették a tájházat, nem pedig holmi
sörsátras rendezvényre pazarolták! Ezzel az állítással, ami
hazugság, az egész város be lett csapva! A tájház egyetlen
ember tulajdona lett! Amit azóta elárvereztek és Dunaharaszti Város Önkormányzata megvásárolt, és fenntartásra
átadta a mindenkori Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Ha ezt a lépést nem teszi meg az Önkormányzat,
akkor most volt-nincs tájház, a benne lévő összegyűjtött
értékek pedig a szeméttelepen kötnek ki.

2003-ban az épület volt tulajdonosa felkínálta eladásra az
ingatlant, de akkor sajnos az Önkormányzatnak nem volt
rá kerete.
Az újságnak nem feladata, hogy utánajárjon egy cikk valóságalapjának. Ezért úgy gondolom, hogy a cikk megírójának kötelessége olyan tényeket leírni és nyilvánosságra
hozni, ami fedi a valóságot és nem egy egész várost félrevezet!
Felkérem az akkori cikk íróját, hogy az újságcikk miatt
kérjen bocsánatot a Dunaharasztiaktól.
Mannheim Lénárd
önkormányzati képviselő
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"Itt van az ősz, itt van újra..."

Almás-körtés rétes, vaníliaöntettel
Nagyanyám mindig azt mondta, a réteshez először
is, egy megfelelő méretű asztal kell. No, meg egy
terítő. Kell persze, úgy fél kiló liszt, négy deciliter
langyos, sós víz. Hogy emnnyi só kell a vízbe? Ez
mindíg egy nagy kérdés. Talán úgy egy kiskanálnyi.
Kell persze egy tál is, amiben jól összedolgozunk,
az anyagokat, míg hólyagos tésztát nam kapunk.
Majd ezt a cipót lisztezett deszkára tesszük, s három-négy órát pihenni, kelni hagyjuk. Ezután az
asztalt fehér abrosszal leterítjük, meghintjük liszttel, s közepére helyezzük a tésztát. Ökölbe szorított
kézzel, körbe-körbe alányúlunk, s így nyújtogatjuk,
húzogatjuk az asztal szélei felé. Ebből a mennyiségből akkora rétest nyújthatunk, ami egy 1,5 m x
80 cm asztallapról is körbe lelóg még 10-15 centire.
Végül a tészta kicsit vastagabban maradt széleit
leszakítjuk.
Aki nem akar babrálni a rétestészta elkészítésével,
az használhat réteslapot. :)

Hozzávalók / 4 adag
1 csomag réteslap
1 kg alma
1 kg körte
4 ek citromlé
7 csapott ek cukor
1 db tojás
2 kávéskanál fahéj
1 dl vaníliapuding
2 dl tej
1 teáskanál napraforgó olaj
2 csomag vaníliás cukor
0.5 tasak rétes fix
Elkészítés
Az almát és a körtét megmossuk, meghámozzuk, lereszeljük.
Hozzáadunk 3-3 kanál cukrot, vaníliás cukrot, majd 2-2 kanál citromlevet,
hogy ne barnuljon meg a gyümölcs.
Ízlés szerint adhatunk hozzá fahéjat és
fél csomag rétes fixet, hogy sütés közben ne ázzanak szét a réteslapok.
3 db réteslapot előveszünk, megolajozzuk, szétterítjük rajta a tölteléket és
felhajtjuk.
A tetejét megkenjük tojássárgájával.
Olajozott tepsiben készre sütjük.
A pudingot a 1 kanál cukorral és tejjel
elkészítjük, és a kihűlt rétesekre öntjük.
sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felül sütés
Recept: GyörgyiKonyhája
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Szeretet

A zene születése
Berény Róbert a magyar avantgarde legelhívatottabb képviselője.
A nyolcak tagja. Külföldön, Párizsban tanult. A kezdeti dekoratív, monumentális kompozícióit későbbi korszakában felváltották
a meditatív, lírai hangvételű alkotások. Ezek a finom, választékos
színekkel ábrázolt képei a nyolcak vadabb mozgalmától visszakanyarították művészetét a poszt nagybányai iskola irányzatához.
A gordonkázó, vagy csellózó nő (mindkét címét használja az szakirodalom) második feleségét ábrázolja. A kép letisztult színvilága,
a zöld és a piros között feszülő komplementer kontraszt dinamikus
erőt, ugyanakkor nyugalmat sugároz. A sötét elnagyolt háttér,
mély tömegével a levegőben tartja, lebegteti a nő törékeny alakját,
mely szinte eggyé olvad hangszerével. Ezt az összetartozást erősíti
a kompozíció átlójában végig futó sötét vonulat, a hajkoronától a
cselló rajzolatán át, a kép széléig. A nő testének minden porcikája
a hangszerre figyel. A lábaival tartja a törékeny hangszert, szorítja magához és a kezeivel szólaltatja meg. Ezek a világos felületek
egy háromszög forma csúcsaként az arcban találkoznak. A nő arca
kicsit előre bukik, szempillái lesütve, meditatív állapotban. Már
hallja belül a zenét. A kézre hívnám még fel a figyelmet. Két
különböző kéztartást látunk. A balkéz inai megfeszülnek, szinte
görcsös tartásban, erőtől duzzadva nyomják le a hangszer húrjait.
A jobb kéz ezzel ellentétben laza, lágy tartásban, mintha csak
egy fehér kendőt lebbentene szél, tartja a vonót. A két kéz között
feszülő katartikus erőtérben megszületik a zene. Ez a teremtés
pillanata. A kezek mozdulata kísértetiesen hasonlít Michelangelo
Ádám teremtése című freskójához. (Sixtus-kápolna). A festmény
másik érdekessége, hogy a főszereplő - itt a nő és a hangszer egy
testté összeforrt alakjára gondolok - szinte szétfeszíti a vásznat.
Túlárad azon, a kereten túli térbe hatol, ahogy a zene árad. Egyes
elemzések szerint a kompozíció egy vöröscsillagra emlékeztet, utalva ezzel a festő politikai hovatartozására. Azt gondolom, ez nem
igaz. Az igazi művészt, művészetet nem befolyásolja a politika. Ez
olyan lenne, mint pénzért házasodni.
A nagyméretű kép (130x200) a Nemzeti Galériában látható
Lehel

"Az élet tiszteletével kezdődik
a sokat és üres frázisként emlegetett igazi szeretet. A családi szeretet is. S ennek alapja
az öröm, hogy a másik a világon
van, és hogy találkozhattunk.
S ennek az érzésnek a másik alapja az öröm, hogy én is
a világon vagyok, engem is lehet
szeretni, s hogy a találkozásunk
erről is szól. Semmiféle gyűlölet, önutálat nem fér bele a szeretetbe. A mérgelődés, a harag,
a féltés, az aggódás bőven belefér,
de a gyűlölködő elutasítás nem."
Popper Péter
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